PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. balandžio 22 d.
įsakymu Nr. 1R-134
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
I Strateginis tikslas – Siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – Teisės sistema
Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Priemonė 0104-01-01-01 Rengti teisės aktų projektus ir teikti išvadas dėl kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų
(Asignavimai: 2 401 tūkst. litų)
Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamentas
Parengti teisės akto, įgyvendinančio 2011 m. gruodžio 13 d. Europos
Parengtų
Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Europos apsaugos orderio
skaičius – 1
2011/99/ES, pakeitimą

projektų Baudžiamosios
justicijos skyrius

Parengti Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus, susijusius su
Europos Sąjungos (ES) teisės 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Parengtų projektų
įgyvendinimas
nacionalinėje 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, skaičius – 1
paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos
baudžiamojoje teisėje
pamatinis sprendimas 2001/220/TVR
Parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo
įstatymo projektą, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos Parengtų
direktyvą 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria skaičius – 1
pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR

Baudžiamoji
politika
Baigti
rengti
Baudžiamojo
kodekso 199, 1991, 1992 ir 200
straipsnių
pakeitimo,
Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 26, 1331, 1632, 177, 210,
221, 224, 225, 2252, 237, 240,
2462, 259, 2591, 269, 320 ir 321
straipsnių pakeitimo bei 1772
straipsnio pripažinimo netekusiu
galios įstatymo ir Kriminalinės
žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8

Parengti patikslintus Baudžiamojo kodekso 199, 1991, 1992 ir 200
straipsnių pakeitimo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26,
1331, 1632, 177, 210, 221, 224, 225, 225 2, 237, 240, 2462, 259, 2591, Parengtų
269, 320 ir 321 straipsnių pakeitimo bei 177 2 straipsnio pripažinimo skaičius – 3
netekusiu galios įstatymo ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymų projektus

Baudžiamosios
justicijos skyrius

projektų Departamento
patarėjas

Baudžiamosios
projektų justicijos skyrius ir
Administracinės
justicijos skyrius

Birželis

Spalis

Spalis

Priklauso nuo
svarstymo
Lietuvos
Respublikos
Seimo Teisės ir
teisėtvarkos
komitete eigos
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Valdymo
sritis

Bausmių
vykdymo
politika

Kova su
korupcija

Įstaigos veiksmo pavadinimas

straipsnio pakeitimo įstatymų
projektus,
tobulinant
juos
svarstymo Lietuvos Respublikos
Seime metu
Parengti Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso
projektą,
siekiant
įdiegti
elektroninę sistemą, proceso
šalims
sudaryti
geresnes
galimybes įgyvendinti savo teises
baudžiamajame procese, užtikrinti
skaidresnį, ekonomiškesnį ir
efektyvesnį baudžiamąjį procesą
Subalansuoti asmenų, laikomų
laisvės atėmimo vietose, teises,
laisves ir pareigas, taip pat
išspręsti kitas praktikoje kylančias
problemas
Baigti rengti Tarnybos Kalėjimų
departamente
prie
Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerijos statuto pakeitimo
įstatymo ir su juo susijusius kitų
įstatymų projektus, tobulinant juos
svarstymo Lietuvos Respublikos
Seime metu
Asmenims, pranešusiems apie
korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus, išskyrus
nusikalstamas veikas, sukurti
valstybės garantuojamos apsaugos
nuo galimo neigiamo poveikio
jiems sistemą

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti reikiamus Baudžiamojo proceso kodekso straipsnių įstatymų Parengtų
pakeitimai
skaičius – 1

projektų Baudžiamosios
justicijos skyrius

Gruodis

Parengti konkrečių Baudžiamojo kodekso, Bausmių vykdymo kodekso Parengtų
ir Suėmimo vykdymo įstatymo straipsnių pakeitimus
skaičius – 3

projektų Baudžiamosios
justicijos skyrius

Gegužė

projektų Baudžiamosios
justicijos skyrius

Priklauso nuo
svarstymo
Lietuvos
Respublikos
Seimo Teisės ir
teisėtvarkos
komitete eigos

Patikslinti Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos
Parengtų
Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo ir su
skaičius – 2
juo susijusius kitų įstatymų projektus

Parengti projektus ir pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms
Pateikti projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Pateikti projektus Seimui

Balandis
Parengtų projektų
skaičius – 3

Departamento
patarėjas

Gegužė
Spalis
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Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Dalyvauti svarstant Administracinių nusižengimų kodekso ir šio
Baigti rengti Administracinių
kodekso įgyvendinimo tvarkos įstatymo projektus, taip pat šių
nusižengimų kodeksą, tobulinant
Patobulintų projektų
įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos
jį svarstymo Lietuvos Respublikos
skaičius – 4
Seime, tobulinti įstatymų projektus ir pateikti juos pagrindiniam
Seime metu
komitetui
Teisėkūros priemonėmis tobulinti
poveikio priemonių ūkio
subjektams taikymo institutą
Tobulinti administracinių bylų
teiseną, siekiant administracinių
bylų proceso efektyvumo

Parengti pagal svarstymą Vyriausybėje patobulintą Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2, 36 1, 362 straipsnių
papildymo ir pakeitimo ir įstatymo papildymo 368 straipsniu
įstatymo projektą ir pateikti jį Vyriausybei
Parengti Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo,
Administracinių ginčų komisijų įstatymo projektus, pateikti šiuos
projektus derinti suinteresuotoms institucijoms ir Vyriausybei

Atsakingi
vykdytojai

Administracinės
justicijos skyrius

projektų Administracinės
justicijos skyrius

Birželis

Parengtų
skaičius – 2

projektų Administracinės
justicijos skyrius

Lapkritis

Įtvirtinti grupės ieškinio (skundo)
Parengti Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo Parengtų projektų
institutą administracinių bylų
projektą
skaičius – 1
teisenoje

Parengti teisinio reguliavimo efektyvumo stebėsenos pažymą

Teisinių institucijų departamentas

Priklauso nuo
svarstymo
Lietuvos
Respublikos
Seimo Teisės ir
teisėtvarkos
komitete eigos

Parengtų
skaičius – 1

Administracinė teisė ir
administracinė
atsakomybė

Atlikti administracinės
atsakomybės instituto –
įpareigojimo išklausyti
bendravimo su vaikais tobulinimo
kursus taikymo 2012–2014 m.
stebėseną

Įvykdymo
terminas

Parengtų
skaičius – 1

Administracinės
justicijos skyrius

pažymų Administracinės
justicijos skyrius

Per tris mėnesius
po Civilinio
proceso kodekso
49 straipsnio
pakeitimo ir
Kodekso
papildymo 2611
straipsniu bei
XXIV1 skyriumi
įstatymo projekto
Nr. XIP-4634
priėmimo

Gruodis
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Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Parengti Civilinės būklės aktų ir jų registravimo įstatymą
Nacionalinės Tobulinti teisinį reguliavimą įgyvendinančių teisės aktų projektus
teisinės
civilinės būklės aktų registravimo
Parengti teisingumo ministro įsakymo projektą dėl civilinės būklės
sistemos plėtra srityje
aktų registravimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos
pakeitimo

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
Parengtų projektų
skaičius – 4
Parengtų projektų
skaičius – 1

Parengti teisės aktų projektus, įgyvendinant taikinamąjį Parengtų projektų
tarpininkavimą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje
skaičius – 6

Asmens teisių
ir laisvių
apsauga

Atsakingi
vykdytojai

Teisinės pagalbos
skyrius

Įvykdymo
terminas

Per įstatyme
nurodytą terminą
Birželis

Teisinės pagalbos
skyrius

Birželis

Pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatomo Pateiktų pasiūlymų
skaičius – 1
Tobulinti teisinį reguliavimą užmokesčio bazinio dydžio už antrinės teisinės pagalbos teikimą
valstybės garantuojamos teisinės
Parengti teisingumo ministro 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1Rpagalbos srityje
Parengtų projektų
176 „Dėl Antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo
skaičius – 1
rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projektą

Teisinės pagalbos
skyrius

Rugsėjis

Teisinės pagalbos
skyrius

Birželis

Pateikti pasiūlymus dėl asmens pajamų lygių antrinei teisinei Pateiktų pasiūlymų
pagalbai gauti nustatymo
skaičius – 1

Teisinės pagalbos
skyrius

Lapkritis

Tobulinti teisinį reguliavimą Parengti teisės aktų projektus, įgyvendinančius Teismo ekspertizės Parengtų projektų
teismo ekspertizės srityje
įstatymo pakeitimus
skaičius – 4

Teisinės pagalbos
skyrius

Kovas

Parengtų projektų
skaičius – 1

Teisinės pagalbos
skyrius

Kovas

Parengti Advokatūros įstatymo pakeitimus, įgyvendinat Ūkio Parengtų projektų
ministerijos išvadas dėl licencijų išdavimo tvarkos
skaičius – 1

Teisinės pagalbos
skyrius

Rugsėjis

Teisinių institucijų
departamentas

Vasaris

Parengti teisės akto projektą, nustatantį advokatų egzaminų tvarką
Tobulinti advokatų veiklos teisinį
reguliavimą

Tobulinti teisinį reguliavimą Pateikti Vyriausybei Finansinės paramos vartotojų asociacijoms Pateiktų projektų
vartotojų teisių apsaugos srityje
teikimo taisyklių pakeitimo projektą
skaičius – 1
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Valdymo
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Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, įgyvendinančius
Parengtų projektų
Civilinio kodekso pakeitimus, perkeliančius Tarybos direktyvą dėl
skaičius – 2
vartotojų teisių 2011/83/ES

Teisinių institucijų
departamentas

Birželis

Pateikti pasiūlymus dėl vartotojų ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Pateiktų pasiūlymų
tobulinimo
skaičius – 1

Teisinių institucijų
departamentas

Gruodis

Parengti ir pateikti Vyriausybei Patentinių patikėtinių įstatymo Parengtų projektų
koncepciją
skaičius – 1

Teisinių institucijų
departamentas

Vasaris

Parengtų projektų
skaičius – 1

Teisinių institucijų
departamentas

Spalis

Teisinės pagalbos
skyrius

Birželis

Parengti teisės aktus, suteikiančius įgaliojimus pasirašyti sutartį dėl Parengtų projektų
Bendro patentų teismo regioninio skyriaus įsteigimo
skaičius – 1

Teisinių institucijų
departamentas

Kovas

Parengti įstatymo dėl susitarimo dėl Bendro patentų teismo Parengtų projektų
ratifikavimo projektą
skaičius – 1

Teisinių institucijų
departamentas

Gruodis

Teisinės
veiklos
koordinavimo
skyrius

Balandis

Parengti Patentinių patikėtinių įstatymo projektą

Parengti teisingumo ministro 2001 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 65
„Dėl leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį
Tobulinti teisinį reguliavimą
(trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės Parengtų projektų
pramoninės nuosavybės apsaugos
heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius skaičius – 1
srityje
ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ir apdovanojimo ženklus
prekių ženkluose ir dizaine“ pakeitimo projektą

Parengti Antstolių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Parengtų
skaičius – 1

Parengti antstolių skaičiaus nustatymo metodiką

Parengtų projektų
skaičius – 1

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Parengtų
skaičius – 1

Teisinės
veiklos
koordinavimo
skyrius

Tobulinti teisinį reguliavimą
antstolių veiklos srityje

Tobulinti teisinį reguliavimą
Parengti Notariato įstatymo pakeitimo įstatymo projektą
notarų veiklos srityje

projektų

projektų

Spalis

Birželis
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Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi
vykdytojai

Teisės sistemos departamentas

Civilinių
teisinių
santykių,
teisinių
procesų
reglamentavim
as

Parengti teisės aktų projektus, Parengti projektus ir juos pateikti derinti suinteresuotoms
skirtus neveiksnumo ir riboto institucijoms
Parengtų projektų
veiksnumo institutų teisiniam
skaičius – 5
reguliavimui pakeisti
Pateikti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Teisės sistemos
vystymo skyrius

Kovas–balandis

Parengti teisės aktus, skirtus Parengti projektus ir jį pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms
Parengtų projektų
depozitinių sąskaitų
teisiniam
skaičius – 5
reguliavimui tobulinti
Pateikti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Teisės sistemos
vystymo skyrius

Sausis–vasaris

Parengti
Peticijų
įstatymo Parengti projektą ir jį pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms
projektą, siekiant įgyvendinti
Konstitucinio Teismo 2006 m. Pateikti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei
sausio 26 d. nutarimą

Parengtų projektų
skaičius – 1

Teisės sistemos
vystymo skyrius

Balandis–gegužė

Parengti teisės aktų projektus,
Parengti projektą ir jį pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms
užtikrinančius bendrai gyvenančių
asmenų turtinių interesų apsaugą ir
Pateikti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei
jų vaikų teisių ir interesų gynimą

Parengtų projektų
skaičius – 2

Teisės sistemos
vystymo skyrius

Birželis–rugsėjis

Parengti Valstybinių pensijų Parengti projektą ir jį pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą, siekiant įgyvendinti Pateikti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Konstitucinio Teismo 2010 m.
birželio 29 d. nutarimą

Parengtų projektų
skaičius – 1

Teisės sistemos
vystymo skyrius

Rugpjūtis–
rugsėjis*

Parengti teisės aktų projektus ir juos pateikti derinti suinteresuotoms
Parengti teisės aktų, susijusių su institucijoms
Parengtų
euro įvedimu, projektus
skaičius – 3
Pateikti projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Parengti kitus teisė aktų projektus

Parengti kitus teisės aktų projektus

projektų Teisės
sistemos
vystymo skyrius

Parengtų projektų
skaičius – 5

Teisės sistemos
vystymo skyrius

Rugsėjis–spalis

Pagal poreikį

*terminas priklauso nuo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimo išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatas dėl teisėjų valstybinių pensijų paskelbimo

Tarptautinės teisės departamentas
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Parengti Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso
papildymo / pakeitimo įstatymo
projektą, įgyvendinant 2009 m.
lapkričio 30 d. Tarybos pamatinį
sprendimą 2009/948/TVR dėl
jurisdikcijos įgyvendinimo
kolizijų baudžiamuosiuose
procesuose prevencijos ir
sprendimo

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Pateikti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimas

Balandis
Parengtų projektų
skaičius – 1

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius

Pateikti projektą Seimui

Parengti Baudžiamojo proceso
kodekso, Bausmių vykdymo
kodekso pakeitimo ar papildymo
įstatymų, įstatymo „Dėl
Baudžiamoji ir
nuosprendžių baudžiamosiose
bausmių
bylose tarpusavio pripažinimo
vykdymo
skiriant laisvės atėmimo bausmes
politika
ir vykdymo bei nuteistųjų
perdavimo“ projektus,
Pateikti projektą Seimui
įgyvendinant 2008 m. lapkričio 27
d. pamatinį sprendimą
2008/909/TVR dėl nuosprendžių
baudžiamosiose bylose tarpusavio
pripažinimo principo taikymo
skiriant laisvės atėmimo bausmes
ar su laisvės atėmimu susijusias
priemones, siekiant jas vykdyti
Europos Sąjungoje

Įvykdymo
terminas

Gegužė
Birželis

Parengtų projektų
skaičius – 3

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius,
Administracinės ir
baudžiamosios
justicijos
departamento
Baudžiamosios
justicijos skyrius,
Administracinės ir
baudžiamosios
justicijos
departamento
patarėjas

Birželis

Parengti 1957 m. Europos
ekstradicijos konvencijos
Atlikti dokumentų analizę, siekiant nustatyti galimybę prisiimti Parengti reikalingi
Trečiajam papildomam protokolui įsipareigojimus pagal tarptautinę sutartį
dokumentai
ratifikuoti būtinus dokumentus

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius

Spalis
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Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Parengti, suderinti ir pateikti Vyriausybei teisės aktų dėl įgaliojimų
pasirašyti sutartį suteikimo projektus

Parengti Žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos protokolams Nr. 15 ir
16 pasirašyti ir ratifikuoti
reikalingus teisės aktų projektus

Po sutarties pasirašymo įvertinti, ar yra sąlygos ją ratifikuoti, t. y.
pasirengimą vykdyti tokią sutartį (nacionalinės teisės ir sutarties Parengtų
teisės normų atitikties požiūriu), prireikus – ir papildomų veiksmų iki skaičius – 1
ratifikavimo poreikį

Esant ratifikuoti reikalingoms sąlygoms, parengti, suderinti ir pateikti
Vyriausybei teisės aktų dėl sutarties ratifikavimo projektus

Nacionalinės
teisinės
Įvertinti
sąlygas
ratifikuoti Įvertinti pasirengimą vykdyti tokią sutartį (nacionalinės teisės ir
sistemos plėtra Tarptautinio Baudžiamojo Teismo sutarties teisės normų atitikties požiūriu), prireikus – ir papildomų
statuto Kampalos pakeitimus
veiksmų iki ratifikavimo poreikį.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Įgaliojimams
suteikti reikalingi
teisės aktai –
kovo mėn.
Ratifikavimui
projektų Tarptautinių sutarčių
reikalingi teisės
teisės skyrius
aktai – po
sutarties
pasirašymo,
planuojama iki
2014 m. pabaigos

Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius

Iki 2014 m.
pabaigos, bet po
to, kai
nacionalinės
teisės analizę
atliks
Baudžiamosios
justicijos skyrius

Prisidėti prie ES pagrindinių
teisių agentūros rengiamų
programinių, analitinių
dokumentų ir veiklos ataskaitų
projektų rengimo

Pagal ES
Teikti informaciją, pasiūlymus ir pastabas ES pagrindinių teisių 100 proc. pagal
Tarptautinių sutarčių pagrindinių teisių
agentūros rengiamiems tokių dokumentų projektams
pateiktus paklausimus teisės skyrius
agentūros
poreikius

Nuosekliai siekti, kad ES lygiu
būtų vienodai griežtai pasmerkti
nacistinis Vokietijos ir
komunistinis SSRS totalitariniai
režimai, laikantis Europos
Parlamento 2005 m. rezoliucijos
šiuo klausimu, taip pat įvertinti jų

Siekti, kad totalitarinių režimų nusikaltimų vertinimas būtų nuolatinis
ES darbotvarkės klausimas, toliau telkti bendraminčių valstybių
koaliciją, stengtis, kad kitos ES valstybės narės ir ES institucijos (visų
pirma Europos Komisija ir Europos Parlamentas) geriau jį suvoktų,
skatinti ES valstybių narių nevalstybines organizacijas, tyrimų
centrus ir muziejus bendradarbiauti tiriant totalitarinių režimų
nusikaltimus ir informuojant apie tai visuomenę

Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius

Nuolat
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Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Dalyvauti pagal poreikį

Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius

Gegužė

Dalyvauti pagal poreikį

Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius

Gegužė

Dalyvauti pagal poreikį

Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius

Liepa

Įstaigos veiksmo pavadinimas

padaryti nusikaltimai
žmoniškumui
Jungtinių Tautų konvencijos prieš
kankinimą ir kitokį žiaurų,
nežmonišką ar žeminantį elgesį ar
baudimą Lietuvos ataskaitos
svarstymas Jungtinėse Tautose
Jungtinių
Tautų
tarptautinio
ekonominių,
socialinių
ir
kultūrinių teisių pakto Lietuvos
ataskaitos svarstymas Jungtinėse
Tautose
Jungtinių Tautų konvencijos dėl
visų
formų
diskriminacijos
panaikinimo moterims Lietuvos
ataskaitos svarstymas Jungtinėse
Tautose
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių
tarybos vykdomos visuotinės
periodinės peržiūros pirmojo ciklo
metu
gautų
rekomendacijų
vykdymo koordinavimas
Pranešimo apie Tarptautinės
konvencijos dėl asmenų apsaugos
nuo priverstinio dingimo
įgyvendinimą nacionalinėje
teisėje projekto rengimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Konkretūs veiksmai

Surengti kasmetinį koordinacinį valstybės institucijų ir pilietinės
1
koordinacinis Tarptautinių sutarčių
visuomenės atstovų susitikimą, rinkti informaciją apie antrojo
susitikimas
teisės skyrius
vertinimo ciklo ypatumus, rengtis antrajam vertinimo ciklui

Organizuoti rengimą

Dalyvauti pildant klausimyną.
Lietuvos Respublikos pažangos
kovojant su pinigų plovimu Dalyvauti MONEYVAL posėdyje, kuriame bus vertinama Lietuvos
vertinimas Europos Tarybos Respublikos pažanga
MONEYVAL komitete
Nustatyti tolesnius veiksmus, būtinus nacionalinei teisės sistemai
tobulinti

Gegužė

Pradėtas
rengti
Iki 2014 m.
projektas, paskirstyti
pabaigos (turės
Tarptautinių sutarčių
klausimai,
pateikti
būti užbaigtas iki
teisės skyrius
paklausimai
kitoms
2015 m.
institucijoms
rugpjūčio)

Tarptautinių sutarčių
Balandis–birželis
teisės skyrius
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Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Juridinių asmenų ir
religijų
reikalų
skyrius

Kovas

Registrų departamentas
Ministro valdymo sričiai priskirtų
valstybės informacinių sistemų
veiklą reglamentuojančių teisės
aktų rengimas, tobulinant
Juridinių asmenų dalyvių
informacinę sistemą

Ministro
valdymo
sričiai
priskirtų
valstybės
registrų
ir
informacinių
sistemų veikla

Parengti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų
pakeitimo projektą
Parengtų
Patvirtinti atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už skaičius – 2
naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos
duomenimis ir informacija dydžius
Parengti Turto areštų aktų nuostatų pakeitimo projektą.

Parengtų
skaičius – 1

projektų Registrų
teisinio
reguliavimo skyrius

Gruodis

Parengti Sutarčių registro nuostatų pakeitimo projektą

Parengtų
skaičius – 1

projektų Registrų
teisinio
reguliavimo skyrius

Liepa

Ministro valdymo sričiai priskirtų
valstybės registrų veiklą
Parengti Vedybų sutarčių registro nuostatų pakeitimo projektą
reglamentuojančių teisės aktų
keitimas, atsižvelgiant į Valstybės
informacinių išteklių valdymo
įstatymo nuostatas

Ministro valdymo sričiai priskirtų
valstybės registrų ir informacinių

projektų

Parengtų
skaičius – 1

teisinio
projektų Registrų
reguliavimo skyrius

Parengti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų Parengtų
pakeitimo projektą
skaičius – 1

projektų Registrų
teisinio
reguliavimo skyrius

Parengti Įgaliojimų registro objektų registravimo ir duomenų Parengtų
taisyklių pakeitimo įsakymo projektą
skaičius – 1

projektų Registrų
teisinio
reguliavimo skyrius

IV ketvirtis
(priklausomai
nuo Civilinio
kodekso
partnerystės
pakeitimų
projektų)
IV ketvirtis
(priklausomai
nuo Civilinio
kodekso
pakeitimų
projektų dėl
neveiksnumo
instituto
peržiūrėjimo)
Kovas
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sistemų veiklą reglamentuojančių
teisės aktų keitimas

Ministro valdymo sričiai priskirtų
valstybės informacinių sistemų
veiklą reglamentuojančių teisės
aktų rengimas ir priėmimas
steigiant Licencijų informacinę
sistemą

Juridinių asmenų likvidavimo
procedūros supaprastinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti Hipotekos registro objektų registravimo, ir duomenų Parengtų
taisyklių pakeitimo įsakymo projektą
skaičius – 1

projektų Registrų
teisinio
reguliavimo skyrius

Gruodis

Parengti Testamentų registro nuostatų pakeitimo projektą

Parengtų
skaičius – 1

projektų Registrų
teisinio
reguliavimo skyrius

Sausis

Parengti Įgaliojimo registro nuostatų pakeitimo projektą

Parengtų
skaičius – 1

projektų Registrų
teisinio
reguliavimo skyrius

Vasaris

Parengtų
skaičius – 2

projektų

Juridinių asmenų ir
religijų
reikalų
skyrius

Kovas

Juridinių asmenų ir
religijų
reikalų
skyrius

Kovas–gegužė

Juridinių asmenų ir
religijų
reikalų
skyrius

Liepa

Juridinių asmenų ir
religijų
reikalų
skyrius

Sausis–gruodis

Parengti Licencijų informacinės sistemos nuostatus
Parengti Licencijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus

Dalyvauti svarstant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir
susijusių įstatymų pakeitimus dėl juridinių asmenų likvidavimo Pagal poreikį
procedūrų supaprastinimo
Priėmus Civilinio kodekso ir susijusių įstatymų pakeitimus dėl
Parengtų
juridinių asmenų likvidavimo, parengti Juridinių asmenų registro
skaičius – 1
nuostatų pakeitimus

Finansinių ataskaitų rinkinių
pateikimas Juridinių asmenų
registrui (JAR)
Priėmus įstatymų pakeitimus,
užtikrinančius
ES
1-osios
bendrovių
direktyvos
įgyvendinimą, JAR tvarkytojo
teikiamų išrašų ir dokumentų
kopijų teisinės galios nustatymas

Dalyvauti darbo grupės, vertinančios pelno nesiekiančių vienetų
finansinių ataskaitų teikimo galimybes, posėdžiuose ir teikti Pagal poreikį
pasiūlymus

Ministro valdymo sričiai priskirtų
valstybės registrų veiklą
reglamentuojančių teisės aktų

Parengti Adresų registro nuostatų pakeitimo projektą

Pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatus

Parengti Nekilnojamojo turto registro nuostatų pakeitimo projektą

projektų

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Parengtų
skaičius – 1

projektų

Parengtų
skaičius – 2

projektų Registrų teisinio
reguliavimo skyrius

Liepa

Spalis–gruodis
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Konkretūs veiksmai

keitimas, atsižvelgiant į Valstybės
informacinių išteklių valdymo
Parengti Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimo projektą
įstatymo nuostatas
Ministro valdymo sričiai priskirtų
valstybės informacinių sistemų Parengti ir patvirtinti Teisingumo ministerijos valdomų registrų ir
veiklą reglamentuojančių teisės valstybės informacinių sistemų IT plėtros planus
aktų tvirtinimas
Parengti 2007 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo Nr. 565 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių
teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais
susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių
įregistravimą / išregistravimą dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
projektą

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Parengtų
skaičius – 1

projektų

Parengtų
skaičius – 1

projektų Registrų teisinio
reguliavimo skyrius

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų,
filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą
dydžių patvirtinimo“ projektą

Peržiūrėti
registrų
taikomą
kainodarą – VĮ Registrų centro
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
teikiamų paslaugų įkainius
atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi
Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija dydžių,
atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą dydžio ir
atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje
dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžių patvirtinimo“ projektą

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Gruodis

Balandis–birželis

Registrų teisinio
reguliavimo skyrius
Parengtų
skaičius – 4

projektų
Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Liepa

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d.
nutarimo Nr. 1159 „Dėl atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės
hipotekos įstaigos ir hipotekos skyrių prie apylinkių teismų teikiamas
paslaugas“ projektą
Asmens
duomenų
apsaugos

Išvadų rengimas

Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Tobulinti teisinį reguliavimą
asmens duomenų apsaugos srityje

Parengti teisingumo ministro 2013 m. balandžio 11 d.
įsakymo Nr. 1R-101 „Dėl teisingumo

Pagal
poreikį
parengtos laiku
Parengtų
projektų
skaičius – 2

Registrų
teisinio
Nuolat
reguliavimo skyrius
Registrų teisinio
Kovas–Rugsėjis
reguliavimo skyrius
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

viceministrų veiklos ir Teisingumo
ministerijos kanclerio administravimo
sričių“ pakeitimo projektą

politikos
formavimas

Parengti teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d.
įsakymo Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio
reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos
aprašo ir teisinio reguliavimo stebėsenos
pažymos formos patvirtinimo“ pakeitimo projektą
Politinių
partijų
ir
religinių
bendruomenių
veiklos
ir
registravimo
politika

Tobulinti rinkimų sistemą ir
sudaryti lygias galimybes Europos
Sąjungos piliečiams dalyvauti
rinkimuose į Europos Parlamentą
ir savivaldybių tarybas
Sudaryti
teisines
prielaidas
politinėms partijoms narių sąrašus
teikti 2 kartus per metus, o
piliečiams nutraukti savo narystę
politinėje partijoje internetu

Nacionalinės
Teisės aktų
teisinės
įvedimui
sistemos plėtra

pritaikymas

Parengti Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo pakeitimo
projektą ir jį pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Parengtų projektų
skaičius – 1

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Sausis–vasaris

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d.
nutarimo Nr. 153 „Dėl politinių partijų narių sąrašų pateikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą

Parengtų projektų
skaičius – 1

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Kovas

1. Parengti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo
pakeitimo projektą;
2. Parengti Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo pakeitimo
projektą;
3. Parengti Lietuvos Respublikos politinių kompanijų finansavimo ir
finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo projektą;
Juridinių asmenų ir
4. Parengti Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo
religijų reikalų
euro pakeitimo projektą;
skyrius,
5. Parengti Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą Parengtų
projektų Registrų teisinio
įstatymo pakeitimo projektą;
skaičius – 22
reguliavimo skyrius
6. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d.
nutarimo Nr. 296 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui
už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei
informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų
vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų

Liepa
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Konkretūs veiksmai

procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžių patvirtinimo“
pakeitimo projektą;
7. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d.
nutarimo Nr. 295 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui
už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų
pakeitimų registravimą dydžių patvirtinimo“ pakeitimo projektą;
8. Pakeisti teisingumo ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 1R219 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių
asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų
pranešimų skelbimą ir naudojimąsi elektroniniame leidinyje
paskelbtais viešais pranešimais dydžių patvirtinimo“;
9. Pakeisti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1R-269 patvirtintas pavyzdinių labdaros ir paramos
fondo steigimo akto, steigimo sutarties ir įstatų formas
Parengti šių teisės aktų pakeitimus:
10 .Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo
Nr. 778 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro
duomenų teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“;
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimo
Nr. 1129 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“;
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,Dėl atlyginimo už
nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su
nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo
ir nuomos sutarčių įregistravimą/ išregistravimą ir naudojimąsi
Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių patvirtinimo“;
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl atlyginimo už
nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su
nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo
ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi
nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių patvirtinimo“;
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimo
Nr. 1159 „Dėl atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės hipotekos
įstaigos ir hipotekos skyrių prie apylinkių teismų teikiamas
paslaugas“;
15. teisingumo ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1R-141
„Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

vykdomosios bylos paiešką bei vienos vykdomosios bylos išplėstinę
paiešką Antstolių informacinėje sistemoje dydžių patvirtinimo“;
16. teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-320
„Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už skelbiamas
elektronines varžytynes dydžio patvirtinimo“;
17. teisingumo ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1R-26 „Dėl
Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vidutinės rinkos
vertės nustatymą nekilnojamojo turto mokesčiams ir kitoms valstybės
ekonominėms reikmėms masinio vertinimo būdu ir išrašo pateikimą
skaitmenine forma dydžio patvirtinimo“;
18. teisingumo ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-234 „Dėl
Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už žemės sklypų ir
statinių rinkos suvestinių duomenų teikimą savivaldybėms dydžių
patvirtinimo“;
19. teisingumo ministro įsakymo „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei
Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių
informacinės sistemos duomenimis ir informacija dydžių
patvirtinimo” (dar nepriimtas);
20. Piniginių lėšų apribojimo informacinės sistemos nuostatų,
patvirtintų teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr.
1R-126;
21. teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1R-179
„Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir
duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
22. Antstolių informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų teisingumo
ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo
konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo,
Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės
sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir
Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“
Dalyvavimas Europos Komisijos
finansuojamame E-CODEX
projekte

Dalyvauti posėdžiuose

Pagal poreikį

Išvadų teikimas:

Registrų teisinio
reguliavimo skyrius

Nuolat
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0104 programa – Teisės sistema
Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Strateginio valdymo departamentas

Turto
valdytojų
derinimas

sprendimų

Rengti atsakymus į kitų institucijų paklausimus

Pateikta atsakymų
turto valdymo
klausimais įstaigoms,
kurių steigėjo
funkcijas yra įgaliota
vykdyti Teisingumo
ministerija, – 10

Projektų
įgyvendinimo ir
koordinavimo
skyrius

Nuolat

Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Pateiktos teisinės
išvados (pastabos ir
pasiūlymai) dėl
Teisingumo
ministerijos valdymo
sričiai priskirtų įstaigų
parengtų turto
valdytojų sprendimų
projektų – 20

Projektų
įgyvendinimo ir
koordinavimo
skyrius

Nuolat

Rengti ir dalyvauti rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų

Pateiktos teisinės
išvados – 20

Veiklos planavimo
skyrius,
Personalo valdymo
skyrius

Nuolat

Išvadų skaičius – 700

Teisės sistemos
departamentas

Nuolat

Išvadų skaičius – 15

Teisės sistemos
vystymo skyrius

Pagal poreikį

Išvadų skaičius – 685

Teisės aktų projektų
ekspertizės skyrius

Nacionalinės
teisinės
sistemos plėtra

Išvadų rengimas

Teisės sistemos departamentas

Nacionalinės
teisės sistemos Išvadų rengimas
plėtra

Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamentas

Nuolat
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Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Išvadų rengimas
Teisinių
procesų
reglamentavimas

Parengimas ratifikuoti
statuto pakeitimus

Konkretūs veiksmai

Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Išvadų skaičius – 110

Atlikti Romos statuto pakeitimų, susijusių su agresijos nusikaltimų ir
Romos veikų, padarytų panaudojant tam tikras draudžiamas priemones
Atlikta analizė – 1
netarptautinio pobūdžio ginkluotuose konfliktuose, priskyrimu
Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai

Įvykdymo
terminas

Atsakingi
vykdytojai
Administracinės
baudžiamosios
justicijos
departamentas

ir

Baudžiamosios
justicijos skyrius

Nuolat

Gruodis

Teisinių institucijų departamentas
Nacionalinės
teisinės
sistemos plėtra
Išvadų rengimas
/ Asmens
teisių ir laisvių
apsauga

Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų priskirtose srityse

Išvadų skaičius – 30

Teisinių institucijų
departamentas

Išvadų skaičius – 30

Registrų teisinio
reguliavimo skyrius,
Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Nuolat

Išvadų skaičius – 30

Registrų teisinio
reguliavimo skyrius

Nuolat

Pagal poreikį

Registrų departamentas
Valstybės
(žinybinių)
registrų
ir
informacinių
sistemų
steigimo,
Išvadų rengimas
kūrimo
ir
veiklos
teisinių
santykių
reglamentavimas

Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų

Priemonė 0104-01-02-01 Vykdyti teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą
(Asignavimai: 2 020 tūkst. litų)
Teisės sistemos departamentas
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Valdymo
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Įstaigos veiksmo pavadinimas

Asmens teisių
ir laisvių
apsauga

Paklausimų, teisėkūros iniciatyvų
nagrinėjimas, Ministro
Pirmininko pavedimų vykdymas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Išnagrinėtų
paklausimų,
Nagrinėti paklausimus, teisėkūros iniciatyvas, vykdyti Ministro
teisėkūros iniciatyvų,
Pirmininko pavedimus
Ministro Pirmininko
pavedimų – 100 proc.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisės sistemos
vystymo skyrius,
Teisės aktų projektų
ekspertizės skyrius

Pagal poreikį

Teisinių institucijų departamentas

Asmens teisių
ir laisvių
apsauga

Valstybės garantuojamą teisinę
pagalbą organizuojančių
institucijų veiklos koordinavimas

Parengtų ataskaitų
apie valstybės
garantuojamos
Vykdyti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos stebėseną
teisinės pagalbos
teikimą ir
organizavimą skaičius
–2
Užtikrinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo Suorganizuoti
tarybos veiklą
posėdžiai – 2
Informacija paskelbta
Parengti informacinę medžiagą apie taikų ginčų sprendimą valstybės
Teisinės pagalbos
svetainėje
garantuojamos teisinės pagalbos srityje
skyrius
www.teisinepagalba.lt
Teikti rekomendacijas, siekiant užtikrinti vienodą valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos organizavimo praktiką

Vartotojų teisių apsaugos
koordinavimas

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos klausimais
Vykdyti kitas priemones, įgyvendinant Teisingumo ministerijos
funkcijas (asmenų pareiškimų, pasiūlymų, skundų, teisėkūros
iniciatyvų nagrinėjimas, dalyvavimas rengiant strateginius ir veiklos
planus ir kt.)
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose vartotojų teisių apsaugos
klausimais
Bendradarbiauti su vartotojų asociacijomis

Parengtos
rekomendacijos – 2

Birželis

Pagal poreikį
Birželis

Gruodis
Pagal poreikį

Įgyvendintos užduotys
– 100 proc.

Įgyvendintos užduotys Teisinių institucijų
– 100 proc.
departamentas

Pagal poreikį

Pagal poreikį
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Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją vartotojų teisių
apsaugos klausimais
Nagrinėti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos
institucijose nagrinėjamais vartotojų teisių apsaugos klausimais
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungos
Teisingumo Teisme svarstomas bylas tikslingumo
Koordinuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą
(institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant strateginius ir metinius
veiklos planus, teikiant ataskaitas)
Užtikrinti Vartotojų teisių apsaugos tarybos veiklą

Pramoninės nuosavybės apsaugos
koordinavimas

Koordinuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos strategijos
ataskaitos pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Parengti sprendimų dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms
skyrimo projektus
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose pramoninės nuosavybės
apsaugos klausimais
Išduoti leidimus vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį
(trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės
heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius
ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus
prekių ženkluose ar dizaine
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją pramoninės
nuosavybės apsaugos klausimais
Nagrinėti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos
institucijose nagrinėjamais pramoninės nuosavybės apsaugos
klausimais
Teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungos
Teisingumo Teisme svarstomas bylas tikslingumo

Suorganizuoti
posėdžiai – 2
Pateikta ataskaita – 1
Parengtų teisės aktų
projektų skaičius – 2

Įgyvendintos užduotys Teisinių institucijų
– 100 proc.
departamentas

Kovas
Birželis
Gruodis

Pagal poreikį

20
I Strateginis tikslas – Siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – Teisės sistema
Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Koordinuoti Valstybinio patentų biuro veiklą (institucinė priežiūra,
dalyvavimas rengiant strateginius ir metinius veiklos planus, teikiant
ataskaitas)
Organizuoti civilinės metrikacijos įstaigų valstybės tarnautojų Patvirtintas mokymų
mokymus
planas
Parengti civilinės būklės aktų liudijimų blankų panaudojimo metinę
statistinę suvestinę ir metinę civilinės būklės aktų registravimo Parengtos 2 ataskaitos
statistinę ataskaitą

Nacionalinės
Civilinės metrikacijos
teisinės
veiklos koordinavimas
sistemos plėtra

Asmens teisių
ir laisvių
apsauga

įstaigų

Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją civilinės būklės
aktų registravimo klausimais

Įvykdymo
terminas

Balandis
Balandis

Pagal poreikį

Teisinės pagalbos
Teikti metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms civilinės
skyrius
būklės aktų registravimo klausimais, prižiūrėti civilinės būklės aktų
Įgyvendintos užduotys
įrašymo civilinės metrikacijos įstaigose ir seniūnijose teisėtumą
Teikti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų – 100 proc.
klausimų civilinės būklės aktų srityje

Pagal poreikį
Pagal poreikį

Organizuoti civilinės būklės aktų įrašų ir liudijimų blankų gamybą,
kontroliuoti, kad jie būtų tinkamai apskaitomi ir naudojami

Pagal poreikį

Teikti siūlymus dėl išvadų pakeisti vardą, pavardę, tautybę

Pagal poreikį

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose teismo ekspertizės ir teismo
ekspertų veiklos klausimais
Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
Teismo ekspertizės įstaigų veiklos iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją teismo Įgyvendintos užduotys Teisinės pagalbos
koordinavimas
ekspertizės ir teismo ekspertų veiklos klausimais
– 100 proc.
skyrius
Koordinuoti Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Valstybinės teismo
medicinos tarnybos veiklą (institucinė priežiūra, dalyvavimas rengiant
strateginius ir metinius veiklos planus, teikiant ataskaitas)

Pagal poreikį

Įgyvendintos užduotys Teisinės pagalbos
– 100 proc.
skyrius

Pagal poreikį

Dalyvauti darbo grupėse, komisijose advokatų veiklos klausimais

21
I Strateginis tikslas – Siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – Teisės sistema
Valdymo
sritis

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vykdyti eilinius antstolių veiklos patikrinimus

Pagal planą atliktų
Teisinės veiklos
patikrinimų skaičius – koordinavimo
100 proc.
skyrius

Pagal planą

Vykdyti neeilinius antstolių veiklos patikrinimus

Pagal ministro
įsakymus atliktų
patikrinimų skaičius–
100 proc.

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimų išdavimas

Išnagrinėtų prašymų
skaičius– 100 proc.

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Leidimo įkurti antstolio (antstolių) kontorą (kontoros skyrių) arba Išnagrinėtų prašymų
Antstolių veiklos koordinavimas ir pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą išdavimas
skaičius – 100 proc.
priežiūra

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Teisinės veiklos
Asmenų įrašymas į antstolių padėjėjų sąrašą ir išbraukimas iš Išnagrinėtų prašymų –
koordinavimo
antstolių padėjėjų sąrašo
100 proc.
skyrius

Pagal poreikį

Organizuotas ir
Organizuoti antstolio kvalifikacinį egzaminą bei viešą konkursą
įvykdytas egzaminas
antstolio vietai užimti ir antstolio veiklai vykdyti
ir konkursas

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Asmens skyrimas antstoliu ir įrašymas į Lietuvos antstolių sąrašą

Išnagrinėtų prašymų
skaičius – 100 proc.

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Nagrinėti skundus, prašymus ir teisėkūros iniciatyvas

Išnagrinėtų skundų,
prašymų ir teisėkūros

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Bendradarbiauti su Lietuvos advokatūra advokatų veiklos klausimais
Teisingumo
ministerijos
kompetencijai priskirtų advokatų Nagrinėti asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, teisėkūros
veiklos klausimų nagrinėjimas
iniciatyvas, formuoti Teisingumo ministerijos poziciją advokatų
veiklos klausimais

Antstoliai
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Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

iniciatyvų skaičius –
100 proc.

Notarai

Atstovauti ministro pozicijai Antstolių garbės teisme

Dalyvavimas
Antstolių garbės
teisme ministro
iškeltose drausmės
bylose – 100 proc.

Vykdyti eilinius notarų veiklos patikrinimus

Pagal planą atliktų
Teisinės veiklos
patikrinimų skaičius – koordinavimo
100 proc.
skyrius

Pagal planą

Vykdyti neeilinius notarų veiklos patikrinimus

Pagal ministro
Teisinės veiklos
įsakymus atliktų
koordinavimo
patikrinimų skaičius –
skyrius
100 proc.

Pagal poreikį

Organizuoti kandidatų į notarus (asesorių) viešą konkursą

Organizuotas
konkursas

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Organizuoti viešą konkursą notaro pareigoms užimti

Organizuotas
konkursas

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Notarų veiklos koordinavimas ir
priežiūra

Leidimo įsteigti notaro (notarų) biurą arba pakeisti įsteigto biuro Išnagrinėtų prašymų
buveinę išdavimas
skaičius – 100 proc.

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Organizuoti notarų kvalifikacinį egzaminą

Organizuotas
egzaminas

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Asmens skyrimas eiti notaro pareigas

Išnagrinėtų prašymų
skaičius – 100 proc.

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Notaro pažymėjimo išdavimas

Išnagrinėtų prašymų
skaičius – 100 proc.

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Nagrinėti skundus, prašymus ir teisėkūros iniciatyvas

Išnagrinėtų skundų,
prašymų ir teisėkūros
iniciatyvų skaičius –
100 proc.

Teisinės veiklos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Atstovauti ministro pozicijai Notarų garbės teisme

Dalyvavimas Notarų
Teisinės veiklos
garbės teisme ministro
koordinavimo
iškeltose drausmės
skyrius
bylose – 100 proc.

Pagal poreikį

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Įvykdymo
terminas

Registrų departamentas
Dalyvauti Nevyriausybinių
organizacijų tarybos posėdžiuose
Užtikrinti projekto „VĮ Registrų
centro ir Centrinės hipotekos
įstaigos informacinių technologijų
sauga“ vykdymo priežiūrą
Dalyvauti Ministro Pirmininko
2013 m. lapkričio 27 d. potvarkiu
Nr. 337 sudarytos darbo grupės
ir posėdžiuose

Ministro
valdymo
sričiai
priskirtų
valstybės
registrų
informacinių
sistemų veikla

Užtikrinti didesnį viešųjų ir
administracinių paslaugų
prieinamumą perkeliant viešąsias
ir administracines paslaugas į
elektroninę erdvę

Dalyvauti posėdžiuose ir teikti pasiūlymus

Pagal poreikį

Registrų
departamento
direktorius

Dalyvauti projekto „Registrų centro ir Centrinės hipotekos įstaigos
informacinių technologijų sauga“ administravimo ir valdymo
grupėje

Pagal poreikį

Registrų teisinio
reguliavimo skyrius

Sausis–kovas

Dalyvauti posėdžiuose

Pagal poreikį

Registrų teisinio
reguliavimo skyrius

Sausis–gruodis

Atlikti darbus, užtikrinančius Adresų registro ir Elektroninių
pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo sistemos fiziniams
ir juridiniams asmenims, naudojant viešąjį pašto tinklą, sąveiką,
integruoti virtualiojo adreso paslaugą į Elektroninių pranešimų ir
elektroninių dokumentų pristatymo sistemos paslaugas

Kreiptis į Adresų
registro ir
Elektroninių
pranešimų ir
Registrų teisinio
elektroninių
reguliavimo skyrius
dokumentų pristatymo
sistemos fiziniams ir
juridiniams asmenims,

Spalis–gruodis

Sausis–gruodis
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Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

naudojant viešąjį
pašto tinklą,
tvarkytojus dėl
sąveikos sukūrimo
inicijavimo
Imtis priemonių pašalinti veiklos
nevykdančias ir pagal įstatymą
būtino narių skaičiaus neturinčias
partijas

Kreiptis į JAR tvarkytoją dėl likvidavimo procedūrų inicijavimo

Inicijuotos
likvidavimo
procedūros

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Kovas–balandis

Partijų narių sąrašų tikrinimas

Parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl
politinių partijų narių sąrašų tikrinimo

Parengtų projektų
skaičius – 1

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Vasaris

65 (pagal poreikį)

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Sausis–gruodis

10 (pagal poreikį)

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Sausis–gruodis

Parengti atsakymus

80 (pagal poreikį)

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Sausis–gruodis

Seimo prašymu rengti išvadas

Pagal poreikį

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Pagal poreikį

Rengti išvadas dėl politinių
partijų ir religinių bendruomenių
Parengti išvadas
ir bendrijų įregistravimo ir veiklos
ir nutraukimo

Politinių
partijų
religinių
bendruomenių
Rengti raštus dėl atsisakymo
veiklos
ir
registruoti ar įtraukti duomenų
registravimo
Parengti raštus
pasikeitimą į Juridinių asmenų
politika
registrą
Nagrinėti prašymus, skundus,
raštus dėl politinių partijų ir
religinių bendruomenių ir
bendrijų veiklos
Rengti Teisingumo ministerijos
išvadas dėl valstybės pripažinimo
suteikimo religinėms bendrijoms
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Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Organizuoti Komisijos valstybės
institucijų, pagal savo
kompetenciją sprendžiančių su
religinių, ezoterinių ar dvasinių
grupių veikla susijusius
klausimus, veiklai koordinuoti
posėdžius

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius

Pagal poreikį

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyrius
Registrų teisinio
reguliavimo skyrius

Sausis–gruodis

Apskaičiuotas lėšų
poreikis, prireikus
Nustatyti lėšų poreikį civilinės būklės aktams registruoti pagal patikslinta lėšų
savivaldybes
poreikio
apskaičiavimo
metodika

Teisinės pagalbos
skyrius
Veiklos planavimo
skyrius

Pagal patvirtintą
planą

Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų Pateiktos ataskaitos –
panaudojimą
100 proc.

Finansų skyrius

Organizuoti posėdžius

Pagal poreikį

Pagal poreikį
Nuosavybės teisės į religinės Parengti Vyriausybės nutarimų projektus dėl religinės paskirties
paskirties turtą pripažinimas
nekilnojamojo turto nuosavybės teisės

Priemonė 0104-01-02-02 Vykdyti civilinės metrikacijos sistemos veiklą
(Asignavimai: 7 026 tūkst. litų)
Teisinių institucijų departamentas, Strateginio valdymo departamentas, Finansų skyrius

Nacionalinės
Koordinuoti civilinės būklės aktų
teisinės
registravimo funkcijos
sistemos plėtra įgyvendinimą savivaldybėse

Priemonė 0104-01-03-01 Apmokėti būtinąsias vykdymo išlaidas pagal antstolių prašymus
(Asignavimai: 1 330 tūkst. litų)
Teisinių institucijų departamentas

Teisės aktų
nustatytais
terminais

26
I Strateginis tikslas – Siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – Teisės sistema
Valdymo
sritis

Bendrosios
funkcijos

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Apmokėti antstoliams būtinąsias
vykdymo išlaidas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Teisinės
veiklos
Patikrinti antstolių pateiktų sąskaitų už sprendimų vykdymą Patikrintos pateiktos
koordinavimo
pagrįstumą
sąskaitos – 100 proc.
skyrius
Apmokėti pateiktas sąskaitas

Apmokėta antstolių
prašymų dalis – 70 Finansų skyrius
proc.

Įvykdymo
terminas

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Priemonė 0104-01-03-02 Pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, ir
atstovauti Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose arbitražo teismuose
(Asignavimai: 1 219 tūkst. litų)
Teisinio atstovavimo skyrius
Bendrosios
funkcijos

Teismų sprendimų vykdymas

Įvykdytų
teismo
Teisinio atstovavimo
Teismo sprendimų įvertinimas ir perdavimas vykdyti Finansų skyriui sprendimų skaičius,
skyrius
išmokėta pinigų suma

Nuolat

Priemonė 0104-02-01-02 Teikti išvadas dėl tarptautinių susitarimų ir rengti dokumentus tarptautiniams susitarimams sudaryti
(Asignavimai: 447 tūkst. litų)
Teisės sistemos departamentas
Tarptautinis
teisinis
bendradarbiavi
mas ir
atstovavimo
Lietuvos
Respublikos
interesams
tarptautiniuose
teismuose

Išvadų dėl tarptautinių susitarimų
teikimas

Išvadų dėl Lietuvos Respublikos
įstojimo į Europos Sąjungos
Teisingumo teisme svarstomas
bylas tikslingumo teikimas

Rengti išvadas

Parengtų išvadų
skaičius – 100 proc.

Rengti išvadas

Parengtų išvadų
skaičius – 100 proc.

Teisės sistemos
departamentas

Pagal poreikį

Teisės sistemos
vystymo skyrius

Pagal poreikį

Teisės aktų projektų
ekspertizės skyrius

Pagal poreikį
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Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Rengti pozicijas

Parengtų pozicijų
skaičius – 100 proc.
pagal Europos
Komisijos pateiktus
pasiūlymus

Teisės sistemos
vystymo skyrius
Teisės aktų projektų
ekspertizės skyrius

Pagal poreikį

Dalyvauti posėdžiuose ir susitikimuose

Posėdžių ir
susitikimų, kuriuose
dalyvauta, skaičius –
95 proc. visų
organizuotų posėdžių
ir susitikimų

Teisės sistemos
vystymo skyrius
Teisės aktų projektų
ekspertizės skyrius

Pagal poreikį

Įstaigos veiksmo pavadinimas

koordinavimas
(užtikrinimas) Atstovauti Lietuvos Respublikos
interesams ES institucijose
rengiant pozicijas dėl ES teisės
aktų projektų

Atstovauti Lietuvos Respublikos
interesams ES institucijose,
dalyvaujant ES institucijų darbo
grupių posėdžiuose, kituose
susitikimuose

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Konkretūs veiksmai

Tarptautinės teisės departamentas
Teikti išvadas dėl atitikties
nacionalinei teisei: 1) Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių
projektų, 2) tarptautinės sutarties
statuso neturinčių tarptautinio
pobūdžio Lietuvos Respublikos ar
Nacionalinės
jos Vyriausybės vardu sudaromų
teisės sistemos
Rengti išvadas
susitarimų
projektų,
kai
plėtra
Teisingumo ministerija laikoma
suinteresuota
institucija;
3)
tarptautinių
tarpžinybinių
susitarimų
projektų,
kai
Teisingumo ministerija laikoma
suinteresuota institucija.
Nacionalinės Teikti išvadas dėl Lietuvos
teisės sistemos Respublikos stojimo į Europos
Rengti išvadas
plėtra ir
Sąjungos Teisingumo Teisme
atstovavimas svarstomas bylas tikslingumo

Parengtų
išvadų Tarptautinių sutarčių
skaičius – 250
teisės skyrius

Pagal poreikį

Parengtų
skaičius – 50

Pagal poreikį

išvadų Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius

28
I Strateginis tikslas – Siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – Teisės sistema
Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Lietuvos
Respublikai
Koordinuoti pozicijų rengimą Teisingumo ministerijoje
tarptautinėse
Dalyvauti formuojant Lietuvos
organizacijose
Respublikos poziciją dėl Europos Rengti pozicijas
Sąjungos teisės aktų ir kitų
dokumentų projektų
Vertinti (teikti derinimo įrašus) kitų institucijų parengtoms pozicijoms

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Organizuotas
visų
(100 proc.) pozicijų
rengimas
ar
dalyvavimas
jas Tarptautinių sutarčių
rengiant,
pateiktos teisės skyrius
visos (100 proc.)
pozicijos, visi (100
proc.) derinimo įrašai

Pagal poreikį

Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius

Pagal poreikį

Rengti medžiagą Vyriausybės Europos Sąjungos Komisijos, Europos
Koordinuoti pasirengimą Europos
Parengti medžiagą 6 Tarptautinių sutarčių
reikalų komiteto posėdžiams, taip pat medžiagą ministrui pagal
Sąjungos Tarybos posėdžiams
Tarybos posėdžiams teisės skyrius
Tarybos posėdžių darbotvarkes

Pagal poreikį

65 proc. atsakymų į
gautus paklausimus
Dalyvauti Europos Sąjungos
pateikimas, 100 proc.
Koordinuoti atsakymų į kitų valstybių ministerijų paklausimus, rengti
valstybių
narių
teisingumo
Lietuvos Respublikos Tarptautinių sutarčių
atsakymus į paklausimus, formuluoti paklausimus kitų valstybių
ministerijų
bendradarbiavimo
teisingumo
teisės skyrius
ministerijoms
teisėkūros srityje tinkle
ministerijai aktualių
paklausimų
pateikimas

Pagal poreikį

Atstovauti Lietuvos Respublikos
interesams Europos Sąjungos
Pasirengti dalyvauti,
institucijose dėl Europos Sąjungos
ataskaitas
teisės aktų ir kitų dokumentų
projektų

Tarptautinių
sutarčių
rengimas
teisinio
bendradarbiavimo srityje

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

dalyvauti posėdžiuose ir rengti posėdžių

Posėdžių skaičius – 15

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius

Derinti sutarčių projektus

Parengtų
skaičius – 3

projektų

Pasirašyti sutartis

Pasirašytų
skaičius – 1

sutarčių Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius

Rengti sutartis dėl tarptautinio
bendradarbiavimo, ekstradicijos,
nuteistųjų asmenų perdavimo

Pagal poreikį

Pagal poreikį
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Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Atsakingi
vykdytojai

Teisinio
bendradarbiavimo
Klausimynų skaičius –
skyrius,
3
Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius
Teisinio
bendradarbiavimo
Posėdžių skaičius – 6 skyrius,
Tarptautinių sutarčių
teisės skyrius
Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius,
Administracinės ir
Klausimynų skaičius –
baudžiamosios
1
justicijos
departamentas,
Teisingumo
viceministras

Pildyti klausimynus
Pasirengti dalyvauti ir dalyvauti
Europos Tarybos komitetų ir kt.
tarptautinių
organizacijų
posėdžiuose
Dalyvauti posėdžiuose
Nacionalinės
teisės sistemos
plėtra,
tarptautinis
teisinis
bendradarbiavi
Koordinuoti pasirengimą Lietuvos
mas ir
atstovavimo vertinimui pagal GRECO 4 Užpildyti klausimyną
vertinimų turo procedūrą
Lietuvos
Respublikos
interesams ES
institucijose ir
tarptautinėse
organizacijose
užtikrinimas
Dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių
tinklo veikloje

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Pirmininkauti kontaktinių asmenų grupei
Pasirengti ministrų susitikimui

Įvykdymo
terminas

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Gruodis

Pirmininkauta
1
kontaktinių asmenų
Kontaktinių
grupės
posėdžiui,
asmenų grupės
dalyvauta
2
posėdžiai – I ir III
kontaktinių asmenų Tarptautinių sutarčių
ketvirtis.
grupės posėdžiuose, teisės skyrius
Ministrų
parengta
medžiaga
susitikimas – III
pagal
ministrų
ketvirtis
susitikimo
darbo
tvarką

Registrų departamentas
Tarptautinis Atstovauti Lietuvos Respublikos
teisinis
interesams ES institucijose
bendradarbiavi

Rengti pozicijas

Parengtų pozicijų
skaičius – 100 proc.
pagal Europos

Registrų teisinio
reguliavimo skyrius

Sausis–gruodis
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mas ir
atstovavimas
LR interesams
ES
institucijose ir
tarptautinėse
organizacijose

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Konkretūs veiksmai

Atsakingi
vykdytojai

rengiant pozicijas dėl ES teisės
aktų projektų

Komisijos pateiktus
siūlymus

Juridinių asmenų ir
religijų reikalų
skyriaus vedėjas

Atstovauti Lietuvos Respublikos
interesams ES institucijose
dalyvaujant ES institucijų darbo
grupių posėdžiuose, kituose
susitikimuose

Dalyvauti posėdžiuose ir susitikimuose

Posėdžių ir
susitikimų, kuriuose
dalyvauta, skaičius –
90 proc. visų
organizuotų posėdžių
ir susitikimų

Registrų teisinio
reguliavimo skyrius

Dalyvauti įgyvendinant projektą
„Vienodos aplinkos sukūrimas
piliečiams, siekiantiems gauti
asmens duomenis. Analizės
projektas“

Dalyvauti projekte

Elektroninės viešosios Registrų teisinio
paslaugos sukūrimas reguliavimo skyrius

Įvykdymo
terminas

Sausis–gruodis

Sausis–spalis

Priemonė 0104-02-02-02 Atstovauti valstybei EŽTT bylose ir JT Žmogaus teisių komitete ir koordinuoti EŽTT sprendimų vykdymą Lietuvoje
(Asignavimai: 351 tūkst. litų)
Atstovavimo Europos Žmogaus Teisių Teisme skyrius

Padėti
užtikrinti
tinkamą
atstovavimą Lietuvos interesams
Europos Žmogaus Teisių Teisme
(EŽTT) ir JT Žmogaus teisių
komitete

Argumentuotų Vyriausybės pastabų ir papildomų pastabų
parengimas ir pateikimas Vyriausybei perduotose EŽTT ir JT
Žmogaus teisių komiteto bylose laikantis nustatytų terminų

Argumentuotų
Vyriausybės pastabų
ir papildomų
pastabų, kitų
dokumentų
parengimas ir
pateikimas
einamaisiais ir
ankstesniais metais
Vyriausybei
perduotose EŽTT ir
JT Žmogaus teisių
komiteto bylose,
laikantis nustatytų
terminų, – 100 proc.

Atstovavimo
Europos Žmogaus
Teisių Teisme
skyrius

Nuolat
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Konkretūs veiksmai

Parengti dokumentus dėl EŽTT priteisto teisingo atlyginimo
išmokėjimo; prireikus, parengti raštus kitoms institucijoms dėl kitų
Padėti
koordinuoti
EŽTT
individualiųjų ir (ar) bendrųjų priemonių; parengti raštus Europos
sprendimų bylose prieš Lietuvą
Tarybos Ministrų Komitetui dėl EŽTT priimtų sprendimų bylose prieš
vykdymą: reikiamų individualiųjų
Lietuvą vykdymo – apie sumokėtą EŽTT priteistą teisingą atlyginimą
ir bendrųjų priemonių priėmimą
bei įgyvendintas individualiąsias ir bendrąsias priemones, taip pat dėl
kitos reikšmingos papildomos informacijos

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti dokumentai,
susiję su einamaisiais
ir ankstesniais metais
priimtų EŽTT
sprendimų bylose
prieš Lietuvą,
vykdymu, – 100 proc.

Atstovavimo
Europos Žmogaus
Teisių Teisme
skyrius

Nuolat

Laiku pateiktos
išvados (pastabos) ir
(arba) siūlymai dėl
teisės aktų projektų
atitikties Konvencijai
Išvadų (pastabų) ir (arba) pasiūlymų dėl teisinio reguliavimo
vertinimo
tobulinimo siekiant teisės aktų ir (ar) teisinės praktikos atitikties
mechanizmo
Konvencijai, atsižvelgiant į EŽTT praktiką parengimas
tobulinimo ir dėl
teisinio reguliavimo
tobulinimo,
atsižvelgiant į EŽTT
praktiką, – 100 proc.
Padėti įgyvendinti Konvencijos
pažeidimų prevenciją
Parengta ir Lietuvos
institucijoms bei
visuomenei išplatinta
teikiama informacija
Einamaisiais metais padėti užtikrinti pakankamą informacijos sklaidą apie einamaisiais
apie Europos žmogaus teisių konvenciją ir EŽTT praktiką Lietuvos metais EŽTT
perduotas bylas ir
teismams, kitoms valdžios institucijoms ir visuomenei
EŽTT praktiką, taip
pat kita svarbi
informacija, susijusi
su Konvencija ir jos
įgyvendinimu, kitaip

Atstovavimo
Europos Žmogaus
Teisių Teisme
skyrius

Nuolat
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Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
prisidėta prie
Konvencijos
žinomumo didinimo –
100 proc.
Per einamuosius
metus atnaujinti su
EŽTT ir JT žmogaus
teisių komiteto
perduotomis bylomis
ir priimtais
sprendimais bei
nutarimais bylose
prieš Lietuvą susiję
statistiniai duomenys.
Per einamuosius
metus nuolat
atnaujinta Teisingumo
ministerijos interneto
svetainės skiltis apie
atstovavimą EŽTT

EŽTT ateities ir
Konvencijos
įgyvendinimo
klausimams skirti
renginiai, kuriuose
Dalyvauti rengiant pasiūlymus dėl EŽTT ateities įgyvendinant Izmyro, dalyvauta, ir pateikti
Interlakeno ir Braitono deklaracijas bei su jomis susijusias vėlesnes siūlymai dėl reikiamų
Europos Tarybos iniciatyvas
dokumentų
įgyvendinant
Interlakeno, Izmyro,
Braitono deklaracijas
ir vėlesnes Europos
Tarybos iniciatyvas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
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Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Priemonė 0104-02-02-03 Parengti ir įgyvendinti pirmininkavimo ES Tarybai programas, pirmininkauti ir jai atstovauti santykiuose su kitomis ES institucijomis
(Asignavimai: 187 tūkst. litų)
Finansų skyrius
Pasirengimas
pirmininkauti
Pareigybių Lietuvos nuolatinėje
ES Tarybai ir
atstovybėje ES išlaikymas
pirmininkavim
as

Organizuoti pareigybių Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES
išlaikymą 2014-01-01–2014-02-28

Parengti
skaičiavimai,
pateiktos mokėjimo
paraiškos ir banko
mokėjimo nurodymai

Finansų skyrius

Sausis–kovas

Priemonė 0104-02-03-01 Teikti teisinę pagalbą, užtikrinti Lietuvos ir užsienio teismų bei kitų institucijų susižinojimą
(Asignavimai: 391 tūkst. litų)
Tarptautinės teisės departamentas
Paklausimų dėl Europos arešto
Parengtų atsakymų dėl Teisinio
Rengti atsakymus į paklausimus dėl Europos arešto orderio išdavimo
orderiai (EAO) nagrinėjimas ir
EAO ir ekstradicijos bendradarbiavimo
ir ekstradicijos prašymus
ekstradicijos prašymų rengimas
prašymų skaičius – 50 skyrius

Pagal poreikį

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius

Pagal poreikį

Tarpininkauti teikiant teisinę pagalbą (įskaitant fizinių asmenų ir
Teisinio
Išsiųstų / gautų raštų
teisminių institucijų
paklausimų teisinės pagalbos klausimais
bendradarbiavimo
skaičius – 5400 / 4400
nagrinėjimą)
skyrius

Pagal poreikį

Tarptautinis
teisinis
bendradarbiavi
mas civilinėse
ir
baudžiamosios Nuteistųjų asmenų perdavimas
e bylose ir
teisinės
pagalbos
Teisinės
pagalbos
prašymų
teikimas
nagrinėjimas (įskaitant fizinių
asmenų ir teisminių institucijų
paklausimus teisinės pagalbos
klausimais)

Nagrinėti prašymus, rengti sprendimo projektus

Perduotų nuteistųjų
asmenų skaičius – 50
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Teikti konsultacijas teismams

Suteikta konsultacijų
– 100 proc.

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius

Pagal poreikį

Rengti aplinkraščius ir teikti juos teismams

Parengta ir pateikta
aplinkraščių – 3

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius

Pagal poreikį

Užtikrinti paklausimų pateikimą tinklui ir koordinuoti atsakymų į Paklausimų skaičius –
10
Bendradarbiavimas su Europos paklausimus parengimą
teisminiais tinklais (civilinėse ir
baudžiamosiose bylose)
Klausimynų skaičius
Koordinuoti klausimynų pildymą, bei pildyti klausimynus
–3

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius

Pagal poreikį

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius

Pagal poreikį

Organizuoti
Teisingumo
ministerijos vadovų ir užsienio Užtikrinti tinkamą vizitų organizavimą (vertimus)
delegacijų vizitus

Teisinio
bendradarbiavimo
skyrius

Pagal poreikį

Metodinė pagalba teismams

Organizacinis
bendradarbiavimo su
užsienio
valstybių
ministerijomis
vykdymas

Atsakingi
vykdytojai

Numatomų vizitų
skaičius – 10

Priemonė 0104-04-01-01 Vykdyti veiklos planavimą, stebėseną ir kontrolę
(Asignavimai: 7 990 tūkst. litų)
Teisinio atstovavimo skyrius
Teisės aktų
įgyvendinimo
priežiūra

Ginti valstybės, ministerijos ir
Pozicijos bylose (ginčuose) pasirinkimas, procesinių dokumentų 50 proc. palankių Teisinio atstovavimo
ministro interesus teismuose
rengimas ir atstovavimas teismuose (kitose institucijose)
teismo sprendimų
skyrius
(kitose institucijose)

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Nuolat
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Parengta ir teisingumo
ministrui,
Finansų
Parengti Centralizuoto vidaus Atlikti 2013 m. Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos analizę, ministerijai, Valstybės Centralizuoto vidaus
audito skyriaus 2013 m. veiklos jos rezultatus pateikti teisingumo ministrui, Finansų ministerijai, kontrolei
pateikta audito skyriaus
ataskaitą
Valstybės kontrolei
Centralizuoto vidaus vedėjas
audito skyriaus 2013
m. veiklos ataskaita.
Vertinti valstybės garantuojamos
teisinės
pagalbos
tarnyboms
skiriamų
asignavimų
darbo
užmokesčiui
planavimo
ir
informacijos dėl darbo užmokesčio
(teikiamos Teisingumo ministerijos
biudžeto planavimo etapuose)
adekvatumą ir realumą
Bendrosios
funkcijos

Atsižvelgiant į nustatytą riziką, įvertinti valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybų sprendimų atitiktį teisės aktams, siekiant
užtikrinti apmokėjimo advokatams už suteiktas paslaugas pagrįstumą.
Parengti ir pateikti teisingumo ministrui vidaus audito ataskaitą su
išvadomis ir rekomendacijomis dėl valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnyboms skirtų asignavimų naudojimo pagrįstumo ir
galimybių tobulinti vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias taupų
ir racionalų lėšų naudojimą audituojamoje srityje

Atrankos būdu atlikti valdymo auditą, įvertinti audituojamo subjekto
sprendimus dėl veiklos organizavimo ir prioritetinių veiklos sričių
Atlikti valdymo auditą VĮ Registrų
nustatymo, veiklos planavimo procedūras, įvertinti biudžeto lėšų
centre
poreikio skaičiavimo ir pagrindimo realumą. Parengti ataskaitą ir
pateikti teisingumo ministrui

Įvykdymo
terminas

Kovas

Atliktas auditas
Parengta ir teisingumo
ministrui bei audituotų Centralizuotas vidaus
subjektų
vadovams audito skyrius
pateikta
audito
ataskaita

Sausis–birželis

Atliktas auditas
Parengta ir teisingumo
ministrui bei audituotų Centralizuotas vidaus
subjektų
vadovams audito skyrius
pateikta
audito
ataskaita

Sausis–birželis

Atliktas auditas
Atlikti Valstybinio patento biuro teikiamų paslaugų vertinimą,
Atlikti veiklos ir valdymo auditą
įvertinti paslaugų teikimo vidaus kontrolės sistemą ir jos
Valstybiniame patentų biure
pakankamumą. Parengti ataskaitą ir pateikti teisingumo ministrui

Parengta ir teisingumo
ministrui bei audituotų Centralizuotas vidaus Balandis–rugsėjis
subjektų
vadovams audito skyrius
pateikta
audito
ataskaita

Atlikti nuteistųjų elgesio pataisos Atlikti nuteistųjų elgesio pataisos programų auditą, įvertinti jų
programų auditą ir parengti audito parengimą ir įgyvendinimą, įgyvendinimo rezultatų stebėsenos ir
ataskaitą
programų koregavimo (atsižvelgiant į programų įgyvendinimo

Atliktas auditas

Centralizuotas vidaus
Balandis–rugsėjis
Parengta ir teisingumo audito skyrius
ministrui bei audituotų
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rezultatus) procedūras. Parengti ataskaitą ir pateikti teisingumo
ministrui
Tobulinant Teisingumo ministerijos valdymo sistemą, vertinant
rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, atlikti teisingumo ministro
valdymo srities įstaigų turto valdymo auditus, įvertinti sprendimų
Atlikti visų teisingumo ministro
atitiktį teisės aktams, veiklos planų vykdymą. Auditus organizuoti
valdymo srities įstaigų turto
taip, kad per 2014 m. metus būtų įvertinta visų teisingumo ministro
valdymo būklės vertinimo auditą
valdymo srities įstaigų turto valdymo būklė. Parengti ir pateikti
teisingumo ministrui vidaus audito ataskaitą su išvadomis ir
rekomendacijomis

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
subjektų
pateikta
ataskaita

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

vadovams
audito

Atliktas auditas
Parengta ir teisingumo
ministrui bei audituotų Centralizuotas vidaus
subjektų
vadovams audito skyrius
pateikta
audito
ataskaita

Liepa-gruodis

Strateginio valdymo departamentas

Personalo administravimas

Asmens bylų tvarkymas
Bendrosios
funkcijos
Valstybės tarnautojų vertinimas

Valstybės tarnautojų vertinimas

Organizuoti Teisingumo ministerijos personalo priėmimą, atleidimą

Priėmimo, atleidimo
Personalo valdymo
organizavimas – 100
skyrius
proc.

Pagal poreikį

Organizuotų konkursų Personalo valdymo
skaičius – 100 proc.
skyrius

Pagal poreikį

Peržiūrėti Teisingumo ministerijoje dirbančio personalo asmens Peržiūrėtų
asmens Personalo valdymo
bylas ir jas sutvarkyti pagal reikalavimus
bylų skaičius – 40
skyrius
Vertinamų valstybės
tarnautojų skaičius –
Organizuoti Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų vertinimą; 143
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovų vertinimą
Statutinių valstybės
tarnautojų vertinimas
– 18
Vertinamų valstybės
Organizuoti Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų 18–20
tarnautojų skaičius
kategorijų ir ministerijai pavaldžių įstaigų vertinimo komisijos narių
priklauso nuo
vertinimą
ministerijai teikiamų

Gruodis

Personalo valdymo
skyrius

Sausis–vasaris

Personalo valdymo
skyrius

Sausis–gruodis
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Organizuoti tolesnį anglų kalbos mokymą
Mokymų organizavimas

Organizuoti tolesnį prancūzų kalbos mokymą
Organizuoti įvadinius mokymus

Studentų praktikos organizavimas

Organizuoti studentų praktiką

Kiti personalo valdymo klausimai

Rengti individualius teisės aktų projektus atostogų, komandiruočių,
valstybės tarnybos stažo, individualaus darbo laiko, leidimų dirbti
kitą darbą, kitais personalo valdymo klausimais

Kalėjimų departamento vadovų
atestacija

Suderinti atestavimo išvadas, informuoti Kalėjimų departamento
profesinių sąjungų atstovus, dalyvauti komisijos veikloje
Atnaujinti elektroninio parašo sertifikatus, esančius valstybės
tarnautojų pažymėjimuose

Teisingumo ministerijos ir
pavaldžių įstaigų struktūros,
pareigybių sąrašų tvarkymas

Rengti Teisingumo ministro įsakymų projektus dėl Teisingumo
ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų administracijos struktūros ir
pareigybių sąrašo keitimo; pareigybių aprašymų pakeitimo

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės
pavaldžių įstaigų
vertinamųjų komisijų
narių
Tęsusių mokymus
darbuotojų skaičius –
15
Mokytų darbuotojų
skaičius –15
Mokytų darbuotojų
skaičius – 2

Atsakingi
vykdytojai

Personalo valdymo
skyrius

Personalo valdymo
skyrius
Personalo valdymo
skyrius
Personalo valdymo
Studentų skaičius – 15
skyrius
Parengti individualių
Personalo valdymo
teisės aktų projektų
skyrius
skaičius pagal poreikį
Atestuoti įstaigų
vadovai (statutiniai
Personalo valdymo
pareigūnai) – pagal
skyrius
poreikį
Personalo valdymo
Pagal poreikį
skyrius
Teisingumo ministro
įsakymų projektai dėl
Teisingumo
ministerijos struktūros
ir pareigybių sąrašo
keitimo (pagal
Personalo valdymo
poreikį);
skyrius
Parengti projektai dėl
Teisingumo
ministerijai pavadžių
įstaigų administracijos
struktūros

Įvykdymo
terminas

Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Sausis–gruodis
Nuolat
Nuolat

Vasaris–kovas

Nuolat

Nuolat
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi
vykdytojai

patvirtinimo (pagal
poreikį);
Personalo valdymo
skyrius

Dalyvavimas teisingumo ministerijos darbo grupių, komisijų veikloje

Viešųjų pirkimų vykdymas

Parengti 2014 m. viešųjų pirkimų planą

Plane
numatomas
viešųjų
pirkimų Projektų
skaičius – 26
įgyvendinimo
Bendra
numatoma koordinavimo
viešųjų pirkimų vertė skyrius
– 1 034 tūkst. Lt

Prireikus tikslinti 2014 m. viešųjų pirkimų planą kas ketvirtį

Plane
numatomas
viešųjų
pirkimų Projektų
skaičius – 26
įgyvendinimo
Bendra
numatoma koordinavimo
viešųjų pirkimų vertė skyrius
– 1 034 tūkst. Lt

Vykdant
pirkimo
Organizuoti Teisingumo ministerijos vykdomus viešuosius pirkimus procedūras pretenzijų
pagal teisingumo ministro patvirtintą 2014 m. viešųjų pirkimų planą gauta ne daugiau kaip
dėl 3 proc. pirkimų

Ilgalaikio
turto
įsigijimas Parengti viešųjų pirkimų dokumentaciją, reikalingą numatytiems Parengti
pirkimų
Teisingumo ministerijai
kompiuterių ir kitų įrenginių pirkimams vykdyti
dokumentai – 3
Administracinio pastato ir ūkio
Vykdomų funkcijų
Organizuoti administracinio pastato ir ūkio priežiūrą, keleivių vežimo
priežiūra, transporto paslaugų
įvertinimas vidinėje
paslaugas, vykdyti su tuo susijusių sutarčių kontrolę
organizavimas
apklausoje – ne

Teisingumo
ministerijos viešojo
pirkimo komisija,
Projektų
įgyvendinimo ir
koordinavimo
skyrius
Projektų
įgyvendinimo ir
koordinavimo
skyrius
Projektų
įgyvendinimo ir
koordinavimo
skyrius

Nuolat

ir

ir

Kovas

Birželis

Kovas–gruodis

Kovas-spalis

Lapkritis
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reikšmės

Konkretūs veiksmai

Įvykdymo
terminas

Atsakingi
vykdytojai

mažiau kaip 4 iš 5
balų

Sutarčių vykdymas

Sudarytų sutarčių
kompetenciją

vykdymo

kontrolė

pagal

Valstybės kontrolės ir
Centralizuoto vidaus
departamento audito
skyriaus Strateginio valdymo
pastabų dėl netinkamai departamentas
vykdomų sutarčių – ne
daugiau kaip 2

Teisingumo
ministerijos
darbuotojų
instruktavimas laiku –
Darbuotojų saugos ir sveikatos,
Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos 100 proc.
civilinės ir priešgaisrinės saugos
užtikrinimo procesų organizavimas
Sulaukta
užtikrinimas
kontroliuojančių
kompetentingų
institucijų pastabų – ne
daugiau kaip 1

Projektų
įgyvendinimo
koordinavimo
skyrius

Projektų
50
kompiuterių
įgyvendinimo ir
Naujai įsigytos kompiuterinės įrangos integravimas į vidinę IT konfigūravimas,
4
koordinavimo
infrastruktūrą
tinklo
plokščių
skyrius
keitimas
Informacinių
technologijų
infrastruktūros priežiūra ir plėtra
Projektų
Atlikti spausdinimo, kopijavimo, įgarsinimo, vertimo ir konferencinės Esminių sutrikimų – įgyvendinimo ir
įrangos priežiūrą
ne daugiau kaip 5
koordinavimo
skyrius
Bendrosios
funkcijos

Teisingumo ministro valdymo Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir ministerijos (I) Parengtas ir su
Veiklos planavimo
sričių 2014–2016 m. strateginio administracinių padalinių, ją apibendrinus parengti pirminį SVP Teisingumo
skyrius
veiklos plano (SVP) rengimas
projektą ir pateikti Finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai ministerijos
administracijos

ir

Nuolat

Nuolat

Gegužė–spalis

Nuolat

Gegužė
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

padaliniais
ir
vadovybe suderintas
SVP projektas
Pasiruošti Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir ministro
diskusijoms apie planuojamus pasiekti rezultatus ir asignavimus, per
Parengta informacija, Veiklos planavimo
kurias priimami sprendimai dėl 2015–2017 metų maksimalių
reikalinga diskusijoms skyrius
valstybės biudžeto asignavimų limitų skyrimo ministrų valdymo
sritims

Gegužė–birželis

(II) Po susitikimo su
Ministro Pirmininko
tarnyba ir Finansų
ministerija patikslintas
Patikslinti SVP projektą po pasitarimų su Vyriausybės kanceliarija ir
ir su Teisingumo
Veiklos planavimo
Finansų ministerija dėl finansavimo ir pateikti Finansų ministerijai ir
ministerijos
skyrius
Vyriausybės kanceliarijai
administracijos
padaliniais ir
vadovybe suderintas
SVP projektas

Rugpjūtis

(III) Po Ministro
Pirmininko tarnybos ir
Finansų ministerijos
pastabų patikslintas ir
Patikslinti SVP projektą po Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų su
Teisingumo Veiklos planavimo
ministerijos pastabų ir pateikti Finansų ministerijai
ministerijos
skyrius
administracijos
padaliniais
ir
vadovybe suderintas
SVP projektas

Rugsėjis–spalis

Patvirtinti ir paskelbti SVP

SVP

Veiklos planavimo
skyrius

Lapkritis
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Apibendrinti padalinių pateiktą informaciją veiklos planui ir parengti Veiklos
plano projektą
projektas
Teisingumo ministerijos 2014 m.
veiklos plano parengimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

plano Veiklos planavimo
skyrius

Kovas

Teisingumo
Veiklos planavimo
Suderinti ir patvirtinti Teisingumo ministerijos 2014 m. veiklos planą ministerijos 2014 m.
skyrius
veiklos planas

Kovas

Peržiūrėti, prireikus koreguoti, parengti tvirtinti teisingumo ministro
Teisingumo ministro valdymo valdymo sričių įstaigų pateiktų 2014 m. veiklos planų projektus
sričių įstaigų 2014 m. veiklos
planų tvirtinimas
Suderinti ir patvirtinti teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų
2014 m. veiklos planus

Veiklos planų projektų Veiklos planavimo
– 14
skyrius

Kovas

Patvirtinta
planų – 14

Kovas

veiklos Veiklos planavimo
skyrius

plano
Valstybinės duomenų apsaugos Peržiūrėti, prireikus koreguoti, parengti tvirtinti Valstybinės duomenų Veiklos
inspekcijos
2014–2016
m. apsaugos inspekcijos 2014–2016 m. strateginio veiklos plano projektą projektas – 1
strateginio
veiklos
plano
Suderinti ir patvirtinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
tvirtinimas
Patvirtintas SVP
2014–2016 m. strateginį veiklos planą
Finansų ministerijai pateikti informaciją apie 2015–2017 metais
planuojamą biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą,
valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų įstaigos
programoms finansuoti paskirstymą, numatomą gauti Europos
Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, netęstinas programas
(priemones) ir kt.

Veiklos planavimo
skyrius

Kovas

Veiklos planavimo
skyrius

Kovas

Informacijos paketas
Finansų ministerijai
Veiklos planavimo
(gauta ir apibendrinta
skyrius
informacija
iš
pavaldžių įstaigų)

Kovas

Teisingumo ministro valdymo
Gautas ir įvertintas
sričių biudžeto projekto ir biudžeto Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir įvertinti asignavimų
Veiklos planavimo
asignavimų
2015
rengimas
poreikį 2015 metams
skyrius
metams poreikis

Balandis

(I)
Parengtas
Parengti teisingumo ministro valdymo sričių 2015 metų biudžeto
teisingumo ministro Veiklos planavimo
programų asignavimų poreikio projektus ir pateikti Vyriausybės
valdymo
sričių skyrius
kanceliarijai ir Finansų ministerijai
biudžeto projektas

Gegužė
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Paskirstyti teisingumo ministro valdymo sritims numatomus skirti
2015–2017 metais maksimalius asignavimus pavaldžioms įstaigoms, Paskirstyti
savivaldybėms ir šią informaciją pateikti pavaldžioms įstaigoms, asignavimai
savivaldybėms ir Finansų ministerijai

investicijų

Veiklos planavimo
skyrius

Įvykdymo
terminas

Liepa

(II) Pagal maksimalius
asignavimų
limitus
Parengti 2015–2017 metų valstybės biudžeto programų sąmatų patikslintas
Veiklos planavimo
projektus, neviršijant maksimalių asignavimų limitų
teisingumo ministro skyrius
valdymo
sričių
biudžeto projektas

Liepa–rugpjūtis

(III) Po Vyriausybės
kanceliarijos
ir
Po Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabų Finansų ministerijos
Veiklos planavimo
patikslinti 2015–2017 metų valstybės biudžeto programų sąmatų pastabų patikslintas
skyrius
projektus
teisingumo ministro
valdymo
sričių
biudžeto projektas

Rugsėjis

ministro
Veiklos planavimo
sričių
skyrius

Lapkritis

Patikslintas
teisingumo ministro
Prireikus patikslinti teisingumo ministro valdymo sričių biudžetą po
Veiklos planavimo
valdymo
sričių
Biudžeto įstatymo priėmimo
skyrius
biudžetas po Biudžeto
įstatymo priėmimo

Gruodis

Parengti ir pateikti Finansų ministerijai teisingumo ministro valdymo Teisingumo
sričių valstybės investicijų planą, siūlomą įtraukti į Valstybės valdymo
planuojamo
investicijų programos projektą (VIP 2015–2017)
laikotarpio

Gegužė

Patvirtinti teisingumo ministro valdymo sričių biudžetą

Valstybės kapitalo
programos projektai

Atsakingi
vykdytojai

Teisingumo
valdymo
biudžetas

ministro
sričių Veiklos planavimo
skyrius
(2015–
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Konkretūs veiksmai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2017 m.) valstybės
investicijų planas
Patikslintas
teisingumo ministro
Atsižvelgiant į nustatytus valstybės kapitalo investicijų preliminarius
valdymo
sričių
limitus, patikslinti ir pateikti Finansų ministerijai teisingumo ministro
Veiklos planavimo
planuojamo
valdymo sričių valstybės investicijų planą, siūlomą įtraukti į Valstybės
skyrius
laikotarpio
(2015–
investicijų programos projektą (VIP 2015–2017)
2017 m.) valstybės
investicijų planas

Rugpjūtis

Teisingumo ministro
valdymo
sričių
einamųjų metų (2014–
Parengti teisingumo ministro valdymo sričių Valstybės investicijų 2016)
valstybės Veiklos planavimo
panaudojimo ataskaitas
investicijų
skyrius
panaudojimo
pusmetinė ir metinė
ataskaitos

Kovas, liepa

Dalyvauti kokybės vadybos
reikalavimams vertinime

Kokybės vadybos sistemos (ISO
9001:2008) priežiūra

sistemos

atitikties

Įvertinti visi standarto
standarto punktai,
numatyti Veiklos planavimo
patvirtintame atitikties skyrius
vertinimo plane

Išanalizuoti esami ir
siūlomi
nauji
matavimo
sistemos
rodikliai,
paskirti
Peržiūrėti ir atnaujinti veiklos rezultatyvumo matavimo sistemą ir šeimininkai, nustatyti Veiklos planavimo
veiklos procesų žemėlapį
duomenų
gavimo skyrius
būdai
ir
periodiškumas.
Išanalizuoti
esami
procesai,
pasiūlyti

Balandis–spalis

Kovas–spalis
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Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

procesų
patobulinimai,
įvertintas
susietų
dokumentų
aktualumas
Parengta ataskaita
apie kokybės vadybos
sistemos
Veiklos planavimo
funkcionavimą ir
skyrius
pateikta vadovybinei
vertinamajai analizei

Spalis–lapkritis

Koordinuoti Teisingumo ministerijos kokybės vadybos sistemos Pratęstas sertifikatas 3 Veiklos planavimo
resertifikacinio audito atlikimą
metų laikotarpiui
skyrius

Spalis–gruodis

Surinkti informaciją iš pavaldžių įstaigų ir ministerijos
Parengtas 2013 m.
administracijos padalinių už 2013 m. veiklą, apibendrinti gautą
Veiklos planavimo
ministerijos veiklos
informaciją ir parengti 2013 m. ministerijos veiklos ataskaitos
skyrius
ataskaitos projektas
projektą

Vasaris – kovas

Pasirengti vadovybinei vertinamajai analizei

Strateginio veiklos plano ir kitų
strateginių
dokumentų
įgyvendinimo stebėsena

Pateikta Vyriausybei
Su Teisingumo ministerijos administracijos padaliniais ir vadovybe
ir paskelbta 2013 m.
suderintą 2013 m. ministerijos veiklos ataskaitą pateikti Vyriausybei
ministerijos veiklos
ir paskelbti
ataskaita

Veiklos planavimo
skyrius

Kovas

Į
stebėsenos
informacinę sistemą
Surinkti informaciją ir į stebėsenos informacinę sistemą pateikti
Veiklos planavimo
pateikti
duomenys
duomenis apie pasiektus veiklos rezultatus už 2014 m. I–III ketv.
skyrius
apie I–III ketv. veiklos
rezultatus

Balandis, liepa,
spalis

Vyriausybės prioritetų
Veiklos planavimo
įgyvendinimo
skyrius
ataskaitos – 4 vnt.

Sausis, balandis,
liepa, spalis

Rengti Vyriausybės prioritetų įgyvendinimo ketvirtines ataskaitas

45
I Strateginis tikslas – Siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – Teisės sistema
Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Informacija
Teikti informaciją tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo
ataskaitoms
ataskaitoms
poreikį)

(pagal

Atsakingi
vykdytojai

Veiklos planavimo
skyrius

Įvykdymo
terminas

Sausis, balandis,
liepa, spalis

Iš pavaldžių įstaigų ir Teisingumo ministerijos administracijos Parengta
veiklos
Veiklos planavimo
padalinių surinkti ir apibendrinti informaciją apie veiklos efektyvumo efektyvumo vertinimo
skyrius
vertinimo kriterijus ir jų reikšmes
kriterijų ataskaita

Vasaris

Į
stebėsenos
informacinę sistemą
Į stebėsenos informacinę sistemą pateikti veiklos efektyvumo
Veiklos planavimo
pateikta
veiklos
vertinimo kriterijus
skyrius
efektyvumo vertinimo
kriterijų ataskaita

Kovas

Užregistruoti
ir
priskirti byloms 100
Gautų dokumentų registravimas ir paskirstymas vykdytojams
proc. dokumentų
Dokumentų valdymo
(dokumento nuskaitymas, įtraukimas į Dokumentų valdymo sistemą
skyrius
(Gautų – 26000,
(DVS), rezoliucijos kūrimas DVS)
įšsiųstų – 15000,
vidaus – 2000)

Nuolat

Apyrašai suderinti su
Lietuvos
valstybės
Tvarkyti sudarytas bylas ir sudaryti nuolatinio, ilgo ir laikino naujuoju archyvu
Dokumentų valdymo
saugojimo bylų apyrašus, juos derinti su Lietuvos valstybės naujuoju
skyrius
(Nuolatinio ir ilgo
archyvu
Archyvo fondo administravimas ir
saugojimo bylų – 100,
priežiūra
apyrašų projektai – 6)

Nuolat

Rengti dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą,
ministerijos
istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą, Dokumentai suderinti Dokumentų valdymo
dokumentacijos plano suvestinę, juos derinti su Lietuvos valstybės su Lietuvos valstybės skyrius
naujuoju
archyvu
naujuoju archyvu

Nuolat

Analizės, išvados ir pasiūlymai dėl
veiklos efektyvumo

Užtikrinti dokumentų valdymą
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Nustatyti kiekvienam darbuotojui reikiamus parametrus, esant
Nusiskundimų – 0
būtinybei suteikti vartotojams naujas teises

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Tvarkyti išorinius kontaktus, esant būtinybei kurti naujus registrus ir
Nusiskundimų – 0
bylas, šalinti registratorių ir vartotojų klaidas

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Rengti ataskaitas apie siunčiamą ir gaunamą korespondenciją bei
Nusiskundimų – 0
vykdymo kontrolę

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat, kas
savaitę

Konkretūs veiksmai

(dokumentų projektų –
5)
Derinti ministerijai pavaldžių ar įsteigtų įstaigų dokumentacijos Projektai suderinti
planų, dokumentų registrų sąrašų, ilgo saugojimo apyrašų projektus (5 projektai)
Teisės aktų projektų ir išvadų dėl teisės aktų projektų skelbimas per Visi pateikti projektai
paskelbti per TAIS
Teisės
aktų
informacinėje TAIS
sistemoje (TAIS) administruoti
teisės aktų projektus ir išvadas dėl
Užregistruoti visi per
teisės aktų projektų
Registruoti per TAIS gautus teisės aktų projektus ir išvadas
TAIS
gauti
dokumentai

DVS administravimas ir priežiūra

Užtikrinti, kad kiekvieną dieną ministerijos serveryje būtų atnaujinta
informacija, gaunama iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos elektroninės dokumentų mainavietės, ir kad teisingumo Pagrįstų nusiskundimų
Vyriausybės
posėdžių, ministras, teisingumo viceministrai, Teisingumo
ministerijos – ne daugiau kaip 3
Vyriausybės
pasitarimų, kancleris laiku gautų Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų
ministerijų atstovų pasitarimų, atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) medžiagą
Vyriausybės pavedimų medžiagos
Rengti
ataskaitas apie iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės
administravimas
kanceliarijos gautus ministerijos neįvykdytus pavedimus ir jas teikti
Nusiskundimų – 0
teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, Teisingumo
ministerijos kancleriui
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Dokumentų valdymo
skyrius

Nuolat

Atsakyta paklausimų –
100 proc.
Visuomenės
Parengta pranešimų informavimo skyrius
spaudai – 90

Nuolat

Egzamine dalyvavusių
Visuomenės
asmenų skaičius –
informavimo skyrius
25000

Spalis

Vadovaujantis kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos ir
Pateikta pastabų dėl
kitais kriterijais, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų
teisės aktų projektų –
Užtikrinti teisės aktų projektų ir atitikties bendrinės lietuvių kalbos normoms ir raštvedybos taisyklių 1000
kitokių raštų atitiktį bendrinės reikalavimams
lietuvių kalbos normoms
Pagal kompetenciją teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas,
Iki 1000 suteiktų
ministerijos ir įstaigų prie ministerijos darbuotojams lietuvių kalbos
konsultacijų
ir teisės terminologijos klausimais

Ministerijoje įgyvendinti vieno
langelio principą

Teisingumo ministerijoje įgyvendinti vieno langelio principą

Į Teisingumo
ministeriją atvykusių
asmenų aptarnavimo
kokybė – 95 proc.
(Asmenų, kurie
kreipėsi į Teisingumo
ministeriją, skaičius –
600)

Visuomenės informavimo skyrius
Organizuoti ministerijos ryšius su
žiniasklaida ir visuomene

Bendrosios
funkcijos

Teikti informaciją apie Teisingumo ministerijos veiklą žiniasklaidai
ir visuomenei

Konstitucijos egzamino
organizavimas

Organizuoti Konstitucijos egzaminą (įsigyti paslaugą ir atlikti jos
teikimo priežiūrą)

Ministerijoje vykstančių renginių
organizavimas

Organizuoti ministerijoje vykstančius renginius

Renginių skaičius – 5

Visuomenės
informavimo skyrius

Pagal poreikį
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Konkretūs veiksmai

Ministerijos interneto ir intraneto
svetainių turinio rengimas ir jo
tvarkymas

Tvarkyti ministerijos interneto ir intraneto svetainių turinį pagal
teisės aktų reikalavimus

Visuomenės teisinis švietimas

Parengti lankstinukus visuomenei aktualia teisine tematika, rengti
teisinio švietimo radijo laidas

Teisingumo ministerijos
„Facebook“ paskyros tvarkymas

Tvarkyti ir atnaujinti Teisingumo ministerijos „Facebook“ paskyrą

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Interneto
svetainės
atitiktis teisės aktų Visuomenės
reikalavimams – 95 informavimo skyrius
proc.

Nuolat

Lankstinukų skaičius –
17 000
Visuomenės
Radijo laidų skaičius – informavimo skyrius
18

Nuolat

Informacijos
Visuomenės
atnaujinimų skaičius –
informavimo skyrius
100

Nuolat

Finansų skyrius

Bendrosios
funkcijos

Priimtos ataskaitos iš
Nustatytais terminais priimti ketvirtines biudžeto sąmatų vykdymo Teisingumo
Finansų skyrius
ataskaitas iš pavaldžių biudžetinių įstaigų
ministerijai pavaldžių
biudžetinių įstaigų
Rengti Teisingumo ministerijos
biudžeto
sąmatų
vykdymo
ataskaitas
Apibendrintos
Nustatytais terminais pateikti biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitas ataskaitos
pateiktos
Finansų skyrius
Finansų ministerijai
Finansų ministerijos
Iždo departamentui

Rengti finansinę atskaitomybę

Priimtos ataskaitos iš
Iš pavaldžių biudžetinių įstaigų priimti ir patikrinti ketvirtines ir Teisingumo
Finansų skyrius
metinę finansines atskaitomybes
ministerijai pavaldžių
biudžetinių įstaigų

Rengti Teisingumo ministerijos Finansų ministerijos nustatytais terminais pateikti Teisingumo Pateikta atskaitomybė
Finansų skyrius
metinę finansinę atskaitomybę
ministerijos metinę finansinę atskaitomybę
Finansų ministerijos

Sausis, balandis,
liepa, spalis

Sausis, balandis,
liepa, spalis

Vasaris, balandis,
liepa, spalis

Kovas
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Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Turto
valdymo
departamentui
Rengti
konsoliduotą
atskaitomybę

metinę

Pateikti Teisingumo ministerijos metinę ir konsoliduotą finansinę
Ataskaitos
atskaitomybę Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
VSAKIS
informacinėje sistemoje (VSAKIS)

pateiktos

Finansų skyrius

Gegužė

Apibendrinta
Surinkti ir apibendrinti duomenis iš Teisingumo ministerijos ir jai
Teikti informaciją Seimo Audito
informacija pateikta
pavaldžių biudžetinių įstaigų ir apie patirtas išlaidas, etatus ir
Finansų skyrius
komitetui
Seimo
Audito
išmokėtą darbo užmokestį
komitetui

Sausis, balandis,
liepa, spalis

Priimtos ataskaitos iš
Priimti ir apibendrinti duomenis iš Teisingumo ministerijai pavaldžių
Teisingumo
biudžetinių įstaigų apie biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitas (forma
Finansų skyrius
ministerijai pavaldžių
Nr. 1 ir forma Nr. 4)
biudžetinių įstaigų

Kiekvieną mėnesį

Teikti
ataskaitas
ministerijai

Finansų

Rengti Teisingumo ministerijos
biudžeto
sąmatų
vykdymo Parengti biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitas Nr. 1 ir Nr. 4
ataskaitas

Apibendrintos
ataskaitos
pateiktos Finansų skyrius
Finansų ministerijai

Kiekvieną mėnesį

Formuoti
atsiskaitymus
su
darbuotojais, tiekėjais už prekes ir Suformuoti atsiskaitymus
paslaugas

Pateiktos mokėjimo
paraiškos ir banko Finansų skyrius
mokėjimo nurodymai

Kiekvieną dieną

Parengti
apskaičiavimai,
Mokėti Teisingumo ministerijos teisėsaugos atašė kompensacijas,
Atsiskaitymai su teisėsaugos atašė
pateiktos mokėjimo Finansų skyrius
susijusias su darbu užsienyje
paraiškos ir banko
mokėjimo nurodymai

Kas mėnesį

Parengtos mokėjimo
ataskaitos Mokėti dotacijas civilinės būklės aktams registruoti ir pirminės paraiškos, apskaitytos
Finansų skyrius
teisinės pagalbos funkcijoms atlikti
perduodamos
dotacijos,
surinktos

Kas ketvirtį

Tikslinės
savivaldybėms
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Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ataskaitos
iš
savivaldybių. Pateikta
apibendrinta
informacija
Pažymų teikimas Valstybinio
Pateiktos
pažymos
socialinio
draudimo
fondo Parengti
pažymas apie darbo užmokestį pagal Teisingumo
VSDFV skyriams ar Finansų skyrius
valdybos (VSDFV) skyriams ir ministerijos archyve turimus duomenis
fiziniams asmenims
fiziniams asmenims

Pagal poreikį

Teikti informaciją teismams ir
pataisos
inspekcijoms
prie Pateikti informaciją apie teismų sprendimų vykdymą
Kalėjimų departamento

Pateikti atsakymai į
Finansų skyrius
užklausas

Pagal poreikį

Vykdyti Baudžiamojo poveikio sprendimų apskaitą

Teismų
sprendimų
buhalterinės apskaitos Finansų skyrius
tvarkymas

Kiekvieną
dieną

Pradelsti vykdyti teismų sprendimai

Vykdomieji
raštai
perduoti
Teisinio
atstovavimo skyriui Finansų skyrius
tolimesniems
išieškojimams vykdyti

Pagal poreikį

Pateiktos mokėjimo
Sprendimai
dėl
smurtiniais
paraiškos ir gavus
Smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu
nusikaltimais padarytos žalos
pinigus į sąskaitą Finansų skyrius
apskaita
kompensavimo avansu
atlikti
banko
mokėjimo nurodymai

Pagal poreikį

Organizuoti Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos
Konsultacijos
su
UAB (FVAIS) programinių klaidų taisymą Teisingumo ministerijoje ir jai
„Alna Business Solutions“
pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, teikti konsultacijas FVAIS
klausimais pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms

Pagal poreikį

Teismų sprendimų vykdymas

Konsultacijos
su
sistemos
diegėjais
Finansų skyrius
iškilus klausimų ar
netikslumų

51
I Strateginis tikslas – Siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos
0104 programa – Teisės sistema
Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Paraiškų teikimas VšĮ Centrinei Apskaičiuoti „Registrų centro ir Centrinės hipotekos įstaigos Pateikta
projekto
Finansų skyrius
projektų valdymo agentūrai
informacinių technologijų sauga“ projekto įgyvendinimo išlaidas
įgyvendinimo paraiška

Pagal poreikį

Trišalės
sutarties
tarp
Informacinės visuomenės plėtros
komiteto
prie
Susisiekimo
Parengti „Registrų centro ir Centrinės hipotekos įstaigos Vykdoma
projekto
ministerijos,
VšĮ
Centrinės
Finansų skyrius
informacinių technologijų sauga“ projekto įgyvendinimo apskaitą
buhalterinė apskaita
projektų valdymo agentūros ir
Teisingumo
ministerijos
vykdymas

Kiekvieną mėnesį

Centralizuotų mokėjimo paraiškų
Teikti Centralizuotų mokėjimo paraiškas Finansų ministerijai
teikimas Finansų ministerija

Buhalterinės apskaitos vedimas

Centralizuotų
mokėjimo
paraiškų
Valstybės biudžeto, Finansų skyrius
apskaitos ir mokėjimų
(VBAM) sistemoje

Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir kiti su darbo užmokesčiu susiję
priskaitymai, darbo užmokesčio pervedimai, gautų sąskaitų faktūrų Atlikti
bei PVM sąskaitų faktūrų už prekes ir paslaugas suvedimas į apskaitos įrašai
registrus FVAIS sistemoje

buhalteriniai

Atliktas
Teisingumo
ministerijos Teisingumo ministerijos suformuotų atsiskaitymų registravimas ir jų
mokėjimų
mokėjimų paraiškų rengimas
perdavimas tolimesniam apmokėjimo etapui
tvarkymas

Mokėjimų duomenų
procedūrų vykdymas

Kiekvieną dieną

Finansų skyrius

Kiekvieną dieną

pateiktų
paraiškų Finansų skyrius

Kiekvieną dieną

Atliktas
mokėjimų
duomenų tvarkymas
Valstybės biudžeto,
Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų mokėjimų duomenų
tvarkymo
apskaitos ir mokėjimų
tvarkymas, jų sąmatos kontrolė ir perdavimas į Iždo organizacinį lygį,
Finansų skyrius
sistemos asignavimų
mokėjimų būklių tikrinimas
valdytojo
organizaciniame
lygyje

Kiekvieną dieną
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Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Atliktas preliminarios
Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų preliminarios kontrolinės sąmatos
Preliminarios sąmatos parengimas kontrolinės sąmatos pasiūlymo parengimas, jos detalizavimas ir parengimas Valstybės Finansų skyrius
aktyvavimas
biudžeto, apskaitos ir
mokėjimų sistemoje

Pagal poreikį

Atliktas kontrolinės
Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kontrolinės sąmatos sąmatos parengimas
pagrindinių rodiklių valdymas, pasiūlymo parengimas, jos Valstybės biudžeto, Finansų skyrius
detalizavimas ir aktyvavimas
apskaitos ir mokėjimų
sistemoje

Pagal poreikį

Atliktas kontrolinės
sąmatos detalizavimas
Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kontrolinės sąmatos
Valstybės biudžeto, Finansų skyrius
detalizavimas pagal investicinius projektus
apskaitos ir mokėjimų
sistemoje

Pagal poreikį

Atliktas viršplaninių
lėšų
detalizavimas
Biudžetinių įstaigų viršplaninių lėšų įkėlimo į kontrolinę sąmatą
Valstybės biudžeto, Finansų skyrius
procedūros
apskaitos ir mokėjimų
sistemoje

Kovas, balandis

Atliktos kontrolinės
Tikslinti Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kontrolines
sąmatos
tikslinimo Finansų skyrius
sąmatas pagal pateiktas pažymas arba naudojant biudžeto pasiūlymą
procedūros

Kiekvieną dieną

Kontrolinės sąmatos parengimas

Paraiškų
ministerija

teikimas

Sutarčių registravimas

Finansų Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos
Pateiktos paraiškos
darbo organų susitikimus išlaidų kompensavimas
Registruoti Teisingumo ministerijos sutartis

Finansų skyrius

Pagal poreikį

Suteikiami numeriai
Finansų skyrius
vidinėms sutartims

Pagal poreikį
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Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Blankų
išdavimas
Civilinės
Tvarkyti griežtos atskaitomybės blankų apskaitą
metrikacijos skyriams (CMS)

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atliktas
blankų
pajamavimas
ir
Finansų skyrius
išlaidavimas (blankus
perdavus CMS)

Statistinių ataskaitų parengimas
Statistikos departamentui prie Rinkti ir analizuoti informaciją investicijų ketvirtinėms ir metinei Parengta
Lietuvos
Respublikos statistinei ataskaitai KS-02 parengti
ataskaita
Vyriausybės

Ataskaitos pateikimas
ministerijai

Iš Teisingumo ministerijos ir 14 jai pavaldžių įstaigų rinkti finansinę
informaciją pusmetinei ataskaitai apie asignavimų valdytojo
Finansų
valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas
programas ir jų neįvykdymo priežastis, šią informaciją analizuoti,
detalizuoti ir apibendrinti

Atsakingi
vykdytojai

KS-02

Finansų skyrius

Parengta ir Finansų
ministerijai pateikta
pusmetinė ataskaita
apie
asignavimų
valdytojo
valstybės
Finansų skyrius
biudžeto
išlaidų
sąmatos
vykdymą
pagal
patvirtintas
programas
ir
jų
neįvykdymo priežastis

Įvykdymo
terminas

Pagal poreikį

Kovas, balandis,
liepa, spalis

Sausis, liepa

Ataskaitos pateikimas Valstybinei Parengti mėnesinę pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės
Pateikta ataskaita VMI Finansų skyrius
mokesčių inspekcijai (VMI)
pajamų deklaraciją

Kiekvieną mėnesį

Ataskaitos pateikimas Valstybinio
Pateikta Valstybinio
Parengti pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį mėnesį (SAM
socialinio draudimo valdybos
socialinio draudimo Finansų skyrius
03)
Vilniaus skyriui
fondo Vilniaus skyriui

Kiekvieną mėnesį

Parengti Darbo apmokėjimo statistinio tyrimo ketvirtinio tyrimo Pateikta
ataskaita
Ataskaitos pateikimas Statistikos
ataskaitą (DA-01)
Statistikos
Finansų skyrius
departamentui
Parengti Darbo užmokesčio struktūros tyrimo ataskaitą (DUS-01)
departamentui

Sausis, balandis,
liepa, spalis

Teisės aktų projektų rengimas

Rengti teisės aktų projektus buhalterinės apskaitos klausimais

Teisės aktai rengiami
pasikeitus įstatymams Finansų skyrius
arba
Vyriausybės

Pagal poreikį
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Valdymo
sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

nutarimams ir Finansų
ministro įsakymams
Atlikti
metinę
inventorizaciją

įstaigos

Organizuoti ir dalyvauti metinėje inventorizacijoje, rengti metinės
Atlikta
metinė
inventorizacijos įsakymą, teikti buhalterinės apskaitos duomenis
Finansų skyrius
inventorizacija
inventorizacijos komisijai

Gruodis
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II Strateginis tikslas – Padidinti teisinių institucijų paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą
0207 programa – Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą
Valdymo sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi
vykdytojai

Priemonė 0207-01-01-01 Organizuoti kursus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantiems (organizuojantiems) asmenims
(Asignavimai: 3 tūkst. litų)
Teisinių institucijų departamentas ir Finansų skyrius

Asmens teisių ir
laisvių apsauga

Organizuoti mokymus valstybės
garantuojamą teisinę pagalbą
teikiantiems asmenims

Įvertinti mokymų poreikį ir patvirtinti mokymų planą

Patvirtintas
planas – 1

mokymų Teisinės
skyrius

pagalbos

Apmokėti kursų išlaidas

Apmokėtos
kursų
Finansų skyrius
išlaidos – 100 proc.

Balandis

Balandis

Priemonė 0207-01-01-04 Teikti pirminę teisinę pagalbą
(Asignavimai: 1 935 tūkst. litų)
Teisinių institucijų departamentas, Strateginio valdymo departamentas, Finansų skyrius

Asmens teisių ir
laisvių apsauga

Apskaičiuotas
lėšų
poreikis,
prireikus
Nustatyti lėšų poreikį pirminei teisinei pagalbai teikti pagal
patikslinta
lėšų
Koordinuoti pirminės teisinės savivaldybes
poreikio apskaičiavimo
pagalbos
teikimo
funkcijos
metodika
įgyvendinimą savivaldybėse
Užtikrinti savivaldybių atsiskaitymą už valstybės biudžeto lėšų Pateiktos ataskaitos –
panaudojimą
100 proc.

Teisinės pagalbos
skyrius,
Veiklos planavimo
skyrius

Pagal patvirtintą
planą
Teisės aktų
nustatytais
terminais

Finansų skyrius

Priemonė 0207-02-01-05 Administracinio pastato Vilniuje, Geležinio Vilko g. 55, rekonstravimas – pritaikymas Lietuvos teismo ekspertizės centro reikmėms
(Asignavimai: 50 tūkst. litų)
Strateginio valdymo departamentas
Įgyvendinti investicijų projektą
„Administracinio pastato Vilniuje,
Geležinio
Vilko
g.
55, Skelbti ir vykdyti priešprojektinių pasiūlymų konkursą
rekonstravimas – pritaikymas
Lietuvos teismo ekspertizės centro
veiklai“

Projektų
Gautas priešprojektinis
įgyvendinimo
tyrimas ir pasiūlymas –
koordinavimo
1
skyrius

ir

Rugsėjis
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III Strateginis tikslas – Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga
0301 programa – Bausmių sistema
Valdymo sritis

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Konkretūs veiksmai

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Priemonė 0301-01-01-01 Įgyvendinti Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programą „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“
(Asignavimai: 10 865 tūkst. litų)
Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamentas
Tarpinių
deklaracijų
kompanijai teikimas

audito

Tarpinių
CPVA

deklaracijų

teikimas

Tarpinės
teikimas

finansinės

ataskaitos

Tikėtinų tarpinių mokėjimo pagal
tarpines finansines ataskaitas
sumų prognozės teikimas

Pateikti tarpines deklaracijas UAB „Tezaurus auditas“ už išlaidas,
patirtas nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.; nuo balandžio 1 d. iki birželio
30 d., nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., nuo spalio 1 d. iki gruodžio
31 d.

Pateikta
auditui

deklaracija

Baudžiamosios
justicijos skyrius,
Finansų skyrius

Po auditavimo pateikti deklaracijas CPVA

Pateikta deklaracija

Baudžiamosios
justicijos skyrius,
Finansų skyrius

Pateikti CPVA tarpines finansines ataskaitas

Pateikta ataskaita

Baudžiamosios
justicijos skyrius,
Finansų skyrius

Pateikti Finansų ministerijai tikėtinų tarpinių mokėjimo pagal
tarpines finansines ataskaitas sumų prognozę

Pateikta prognozė

Baudžiamosios
justicijos skyrius,
Finansų skyrius

Ketvirčiui
pasibaigus, per
15 kal. dienų
Per 5 darbo
dienas po audito
išvados gavimo
dienos
programos
operatorius turi
CPVA pateikti
išlaidų
deklaraciją kartu
su audito išvada
Iki gegužės
25 d.; už
ataskaitinį
laikotarpį iki
rugpjūčio 31 d.
– iki rugsėjo
25 d.; už
ataskaitinį
laikotarpį iki
gruodžio 31 d. –
iki sausio 25 d.
Iki vasario 5 d.,
iki gegužės 5 d.,
iki rugsėjo 5 d.,
iki lapkričio 25
d.
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Informacijos
teikimas
ES
struktūrinės
paramos
kompiuterinėje
informacinėje
valdymo ir priežiūros (SFMIS)
sistemoje

Užtikrinti tinkamą programos LT
14 „Pataisos, įskaitant bausmes be
įkalinimo“ įgyvendinimą

Rinkti, apdoroti ir saugoti statistikos ir finansinius duomenis,
susijusius su 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimu ir
šiomis lėšomis finansuojamų programų bei projektų įgyvendinimu,
šią informaciją perduoti Europos Komisijai (toliau – EK) arba EEE
ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdybai, užtikrinti šių procesų
atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų surinkimą ir pateikimą,
nepažeidžiant duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančių teisės
aktų

Surinkta, apdorota ir
perduota informacija

Baudžiamosios
justicijos skyrius,
Finansų skyrius

Nuolat

Parengti programos LT 14 „Pataisos, įskaitant bausmes be
įkalinimo“ viešinimo planą ir užtikrinti jo įgyvendinimą.

Parengtas
ir
patvirtintas planas

Baudžiamosios
justicijos skyrius

Balandis

Parengti įsakymo dėl Projektų atrankos komiteto sudėties ir jo darbo
reglamento projektą bei užtikrinti šio komiteto veiklą.

Parengtas
pasirašytas
teisingumo
įsakymas

Baudžiamosios
justicijos skyrius

Balandis

ir
ministro

Finansų skyrius

Atsiskaitymų su darbuotojais,
tiekėjais už prekes ir paslaugas
formavimas

Atsiskaitymų su tiekėjais už
prekes ir paslaugas formavimas

Suformuoti atsiskaitymai

Pateikti
banko
mokėjimo nurodymai,
mokėjimo paraiškos
lėšoms
į
banko
sąskaitą gauti

Finansų skyrius

Kiekvieną dieną
arba pagal
poreikį

Centralizuotų mokėjimo paraiškų teikimas

Centralizuotų
mokėjimo paraiškų
VBAM
sistemoje
rengimas

Finansų skyrius

Kiekvieną dieną
arba pagal
poreikį

Priemonė 0301-02-01-01 Kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą
(Asignavimai: 2 443 tūkst. litų)
Teisinio atstovavimo skyrius
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Sprendimų
smurtiniais
Baudžiamoji ir Priimti sprendimus dėl smurtiniais
Nagrinėti prašymus, rinkti reikalingą informaciją ir priimti nusikaltimais
bausmių
nusikaltimais padarytos žalos
sprendimus
padarytos
vykdymo politika kompensavimo
kompensavimo
skaičius

dėl
Teisinio atstovavimo
žalos skyrius

Nuolat

Priemonė 0301-02-01-02 Organizuoti regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimą iš už žalą atsakingų asmenų, teismo tvarka išieškoti išmokėtų
kompensacijų dydžio sumas ir teismo paskirtas įmokas į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą
(Asignavimai: 15 tūkst. litų)
Teisinio atstovavimo skyrius ir Finansų skyrius

Baudžiamoji ir
bausmių
vykdymo politika

Ieškinių dėl smurtiniais
nusikaltimais
Teikti ieškinius dėl smurtiniais
Parengti ieškinius dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos padarytos
žalos
nusikaltimais padarytos žalos
Teisinio atstovavimo
kompensacijos grąžinimo regreso tvarka, surinkti reikalingą kompensacijos
kompensacijos grąžinimo regreso
skyrius
informaciją ir ginti ministerijos poziciją teismuose
grąžinimo
regreso
tvarka
tvarka
skaičius;
priteista pinigų suma

Nuolat

Pateiktų
vykdomųjų
raštų dėl priverstinio
įmokų į Nukentėjusiųjų
Išieškoti priverstines įmokas į Iš teismų surinkti vykdomuosius raštus dėl priverstinio įmokų į
Teisinio atstovavimo
nuo
nusikaltimų
Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą išieškojimo ir pateikti
skyrius,
asmenų
fondą
asmenų fondą
vykdyti priverstine tvarka
Finansų skyrius
išieškojimo skaičius;
priverstine
tvarka
išieškota suma

Nuolat

___________________________________________

